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 11۹ « ( و ) » ( و ) ۸

 1۷۱ < (یکی)» ( کب ) ۰

 1۸۲ «(راشمزاپ)»(رلشمزای) ۳

 1٩۲ | راو ەدىسەخن رک )

 ۷۱۰ | یرلابدا)نکیآ قجەلوا(ىرلابوا) ٩
 ۷۸ شلوا

 ۹ «( لادا ) » ( رادام ) ۱

 ۷۰ « (ر)» ( م ) ۶

 ټپ ب | شلزیدشیلک ابیسهلک(بوبلا) ۲

 (ربخ) نکیآ قجملوا (ربخ ) +

 ۷۹۹ شلوا
 «(ماودو ) » ( مادو ) ۱
 ۲ < قد )> (:عفد )۱
 < ( هر » ( ملک ) ۳
 « ( قزر )» ( قرز ) ۲
 2 «( ندنرلوص) » (ندنروص) ۱
 1 « ( تقالئ ) » ( توالت ) ۱

 قفاهرکوصندنسهلک (شلوا ) ۶
» 

 شلودو وا هطق چ وا

 در (ةضور)نکیآ یحهلوا (ةضور) ۹
 ۸. شلوا

 ا ندنسهلک (یلغوا)هطق چ وا قفا ۱ °

 ِِ ردیالوا هرکوص
 (ینارسم)نکیآ قجهلوا(ینرسم) ۷

 AVE شملوا

 ۸۸۲ | شلوا(اس) نکیا قجەلوا (انم) ٤

o.(هدزکیراودو)»(هدزکیراهودو)  

 ۸۸۷ | «(بولو ) »( بونلوب ) ۸
 A۸۸ « ( نود ) » ( ناود ) ٩

 (یدتب)
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 از ی و رح او و

 « ( هتلدو ) » ( هتلودو )

 < شلوا ( زک )» ( زکد )
 «(کرولروا) » ( کرولوا )
 < (عخ)» ( مار
 < ید ما

 « ( نیملای ) » ( نیملاب )
 « ( نایوق ) » ( نابوق )
 < ( كرلب )» (كرالب )

 شیلک ای یسهلک ( كن رلترضح )

 شلزد
 ۱ ا (هدنو) نکیایجلوا (هدنوب )

 < ( هاهداپ ) » ( هاشداپ )
 «(ندناستخرد)» (ندناتستخرد)

 « (كي)» ( كب)

 «( یرلطو و ) »( یرلطو و )
 < ( تولک ) » ( بولک )

 « ( كب )»۶ ( كب)

 « ( ردلاقرب )» ( ردلاقر )

 ۶ ۵ )هر
 « ( یرهلهم ) » (یرهلمهم)

 شیلک اییمهلک(ند زمکیدم رک )

 . شلژد
 ٤ ىسەلك ( روللب )
 (شمرک )نکی قجهلوا (نمرک)

 شلوا
 « ( زویشی ) » ( زوشب )
 < رام )» ( را )
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 :یسوغود كرلشماک اب هلا رلنال ودونوا

 هرکو صندنژر [۷۲] هدهیشاح

 ردشلودووا فرح ( ك )

 (یدنبع) نکیآ قج هلوا (یدینع)
 شلوا
 شلوا شدلک اي ( كمورو )

 شلوا (لاه) نکیآ قجهلوا (زام)

 « ( بوووا ) » ( بوروا )

 « ( یربخ )» ( یرخ )

 » ) یرلارمط) , (ی) رمط (

 یسهلک( ندلا ) یهدنشاب رطس

 رد ها صف

 نکیا قحهلوا ( هندرود )

 شلوآ ( هندورود)
 « ( دص ) » ( ردص )

 «( كيئاوتسا ) »(كنیلوتسا)
 شلوا (۲۲ ۰) ًاوپسیقرهفیحم
 (نرود)نکیا قحهلوا( نورد)

 شلوا
)۱۷ ۰ (« ۱۰۷: ( 

 « ( خ روز )» ( خرزو )
 شلوا (۲:۳) ًاوهسیقرهفیح

 (هشورف)نکیاقجهلوا (هقش ورف)
 شلوا
 < (رلاضق) » ( رلاضف )
 « ( ردلکد ) »( ردکعد )
 » (هاش داي ( » ( هاشداپ (

 « (یرکب ) » ( یک )
 « (هدهملعق ) » ( هدهعلق )

 ںی

 « ( ناشت ) » ( ناش ) ۲۱ ۸
 « ( یا )۱ (یفانق )۷ . ۹

 6  زدس ) 9:6 زاد ) ۷

 «( ناحلعشم ) »(نایحلمشم) ۷ ۳
 ندنسهک(یرلنایز) ینراشا[۱] ۰ ۰ ۶6

 ردیللوا هرکوص
 (هاکرای)نکیآقحهلوا (هاکراب ) ۰۱ ۹

 شلوا
 < کا )» کا ۳

  ( « ) ile) . ۸۹ناپب ( >

 < ( یسهد )» ( یسهدد )۱ ۲

 (٤ بروک ) ۰( بورک ) ۱۰ ۰ ۷

 ندنسهلک ( حیف )ینراشا [۱] ۳۳

 ردیللوا هرک و ص
 (اند) نکیا قجهلوا ( اند ) ۰ ۶4

 شلوا
< CAITR CAT) ۳:۹ 

 « ( نرود ) » ( نورد ) ۰ ۱ ۳
  COE DIE UE(:نایع.) <

  ( ۲ ONA(هتخر)» ( هلخر «

  ( ۱:۷ OERختف )» ( حتف ( »

 < ¢( كسو)» ¥ ۲ ۰۹
 (الفم)نکیا قحەلوا (الضفم) ۵ ۲

 شلدا
 « ( جودا ) » ( بودا ) ۸ ۰۱

 ٥۵ ٩ رازو ) » ( زارو) ( «
  (« COT ۶ Oنلزف :۰

 «(ایندمهاشد )» (ندمهاشدو) ۱۸ ۰ ۳

 تس 6 ۷ تست







 جو

 هرجا یسارص تاه توقلاق ندقازا ٌهعلف هدنخ را . . . هنس

 () ردنا ناب یرلقاق زمکیدتک هندامس ةناتسا ندنآ هعرق تالو

 (م) ردفو هدنسهخش ك هحولرس وب هیفام عم ردنجهیالشاپ هلو یثاب دادلج یجزکس (۰)
 — 8 ۰ .تس



 یر لبا

 هدنسح زوکهسروطوا:لس نواتابورشمو ثالوک امیدنک ءدقازا ملقا
 هدنسمابلوا یدما » بود « نساک لهم ىلع رولوا نبماندقازف قازا هعلق بورود

 هديا رلافصوقوذ بودبا راکشو دیص هدرللوب لهدک هلسب هنلودرد هلُغ لوا رضاح

 تسار هیج اوب هدنتشالو نامرک قزوم كوقصم تیالو اطلس » مدتیاربقح هدکدید

 قدلآ نراناسحا سابق هګ بودبا دهعت هکمتک هلس هیهاشداب تاودرد بولک

 هدناتسرفاک هل وس هنابای هرب » هدمکیدد « زرولوا شموس فالخ هیلا یدمش

 نآ لوا بوبد « میلا تزاحا اکس ندا »و نس شا هرارفاک هزک هزک

 شوطنوق یزمرق [۲] یساوغلچ قازارب و باوئا تاقریوتعاسربو نوتل ! زوی هربقح
 اشاب دمع ندىا ندنآ بودیا رلناسحاو رلباوثا هل هرلناقفرو هرامالغو كروک

 هرقح بود « مالو هدهنردا ینس » بولوا مأتم یخ یا رقف بولآ ندا هرقح

 مرامالغو قفر هلا رلناسحا هو كروک یسافق رومس رو شورغ زوبحوا

 قازا ررب هبررامادخ رههلبایرلریکر اب وقصم [۳] سار رر, هزعر,ه بودیا رورسم
 ددعزوشب هدتماف و هدشبق لوا یخد اشاپدمم قا یدنا ناسحا رلکروک یمهفان

 یرارکسع زکرحو رانا لتآ درج روآ كج حالسر ددع كيب و زادنا كنفوت

 تآ یرلپوط یهاش هراپ یلآ بوبق نراهاکنبوراب هرلهبرع ددع زوی بودیا عم
 نوجاقاج نروک بوملغاب هنیرلربرب یرلهبرع هدلحم نيح بودبا لیمح هنیرلهبرع
 بودبا ادیب راربجحنز جالوق زوب چاق, نوجما قاي روبط یک هعلق یرلبرع ین
 ناملس و رایدرو مدآ زویشب رلاغا هج ندنلوق قازا هدقدلوا هدامآ کما هارمنع

 ددع ۲۰۰۷ هله برو مدآ زوشل یا وقصم و یدرو مدآ زو يا ید اشا

 ههللا بانج بوشل عادو هلیا ناب یماو هلبا بابحا هل بولوا هدامآ رکسع حالسرپ
 (») ]٤[ هداتش تدش لوا رحسلایبع بود هللایلع تاکو بونغص

5Ş 0 > 

 [۲] یسافف لیچ : كے . یساوقلح : پ [۲] (م) ردیللوا ( شاک ) یسورغود [۱]
 یدناوا هار منع هداتش تدش لوا : 2 [] یوا ساز رر : 23 ::قرا 39 +

 (م) یدتی هدارو دلج یجتدی (۰)
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 یاچ اید
 ندرسهدنوب الاحاما رارروتک هعرق تیالو بودیا دنبدیقربسا نسهلج ندم راقج

 را ا عاج ..ردقو ,راتارتخمو نز نشو جوا | زدقوم رایزاخ "یدک
 یحشوط و یشاب یحهبجو یساغآ یرحیکیو یبادختک كناشاب ناملس ردراناقداص

 ردقوب یسهرانم اما راو عماحرب هدهلق نورد ردرلنک اس هدنو بولوا یرلیشاب

 كيهسناطلس *هلقو» ندنفوخ رافک اما راو [۱] یمهلواررب یخد هدهاط ینشاو

 رافک ( ادهش هاکترایز نایرد ) ردقوب یرللاتحا كمتک هریرب یرامدآ رب
 راردنوفدم هدنج را هلق بولوا دېش رانادهاحم نایزاغ ددع یللازو هدنسه رصاح

 یزوب یرهن نت هني بودیا اشاعو ریس ید هیناطلس قو نیمج |میلعهللاهجر
 هدتعاس نآ:بودک هغ بناح رارکت بونب هراقازق یرلکدتکوب شماق هرزوا

 نوک یسترا دنا راتب بوشلو هنسطاوقصم بولک م ( قازا علق لزنم ) هنی
 ماهطلادعب بودیا توعد هتفاض یناشاپ ناملس هللا یمطاوقصم هنیاشاپ دمت قآ

 یماقمماق هنردا ندنفرط تلود ةناتسآ یراب تمکح نکر دیا رلهزواشم نوک انوک

 طخ ین وک ... هام ۱۰۷۷ هنس اغادومم قانشو ندنرلاخآ كناناب ینطصم ءرق نالوا

 تلایا ) بونلوا تءارق یهاش غیلب غیلرب بولک هاشاپ دمحم قآ هلا فیرش
 كل رهدیالزانمعطق نسمالال اشاپ دم هکنس بول واهقدص هیااپ [۲] ینغ النم قازا
 رکش هدحس هرک کیا بوقلاق ناه اشاب دمحم قا رقف هدکدید «نسهلک هعداعس هناتسآ

 وقصم ناه یدنا لدب هیارقف بودیا رانابرق هود یدو یدلیا اننودج كيب پودیا

 «مهدیکهلیب بوملرآ ندزسنب میهدنا تفلا بولاق هک ک هدنوبنای» بولوزوب ىج ا
 نوجماكنس مدردلب ككيدلك كنسهمهاشداپ» ردما هما ریدم یاشاپ دمت قآ هدکدید
 هداشک رلاوه كدهنامزوا نسهلک هرص مدرا من هدنس هدکدلک یا ندمهاشداپ
 هدکدتک هنغانق بوقلاقیملا هدکدبد «نسرلک هلا روضح رولوا یرلنوک زای بولوا

 هزبس راو یرارفاک حلسم ددع كبب كنبلا وب مناطلس » مدتیا هیاشاپدحمقآ ریقح
 ىج ا ندوقصم بونلو هدهاشداپ تمذخ زکدسروتک هلب ردراقفر یا رلتو

 ءرفک وب ىلج ایاوا مناج د ردیا اشاب دم هدمکیدید « زسرولوا شمراقح
 غ س یتیم 4107: : تیر زار د ا

 ا ا



 دمتم ند ( رفصا ی )

 هساطاس “هلو فاص وا

 ات ینمالاو كنار ناع د ناطلتس کرا [1]-:.. هتشیلهآ دن قو

 یارک دخ تناعا اب اشاب ییطصم یحرّوک تسدب ررر د یس هلق هم اطلس نوحیکیدنا

 دمآ رمسهلقرا و ردنکسا دسر ردششلوا اشنا هللا اشا دم یلورک هرواشمابو ناخ

 ماتهاو دجو مات دقت هیهلقوب با قالوا هدنک اخ وقصم تیالو هلقوب رډمیظع
 هلقدمآ رس ندهتخح هدنسالعا ٌهورذ هدکونپ ام" "ردشهموا اس هرزوا تنام بودیا

 تاقو یللاغزامو [۳] یهنیدمو یلنشورقو [۲] یلریرفمو عنصم رب یلوتروا هلبهالک
 .كنسلاثم یدادش رودم لکش یک یمهلق هطلغ هدلوبمالسا یلکلد پوط تاقردنا

 هدتماقودق ردماشم هنس هلق راکدخ یک هدن رط قازا هدو ردالابهق انعریانس

 .یلقدنخ روبط ندمح هدغشاو هدرهزوردو هدنارشو هدتناتمو هرخذو هاخهبحو

 وشرق ندهلقو اما ردقو قرف ندبهاش ٌهعلق یهدفرط وشرق الصا هلب راهبباط
 مظع رارکحراریجنز سعد ینلنلق لوق تاق چ وا هرزوا نترهن هج راو هسهاش *هلق
 رار زو راو یرلکرد یقاص مظع كجهدیا دنیدق یرلرجنزو راو یراباللد

 دوتکریو قوص وطو ینیاقسوروارب بورودییرک هقارت هرزوانتره زدن وکو هحک

 هدنریلرب نرلتامزاولو تامهمیه بودبا ماعا یمیظع *هلقو ردقوب یلاتحا كمك

 كيآ لوا ناه هدنرلکدتک بوید قدلرایصاههللاٌةعلقوب مالسا رک اسع عج بوروک

 ٌةناطلس ههلقو یرارانات قلاق نمروتکریو یرافک وقصم كيب یعرکی هدنرخآ
 نرلربهج بوکود هليا راپوط پوک علق هحیک یعرکی نوک یعرکی بودیا هرصاح
 ر, هنیرلپوط كميظع#هلف هدرحس تقو نوک رب ناه نکررود رافک بودیا مدهم
 ادخ تمکح بودا كاله یرلهک پوط یرافک كيب ها هجدیا شتآ ندلبتف
 الب واو عزجو عزفرب هدنجما رافک بولوا دص یرلکینروو شابو ی رافامطح شاپ

 نکراردیک هرجایمارح تامه بودیارارف بولوا سو ام ندعآ البتسا ةعلق بوبق
 نارب ربشمسشو ناکرت بوشتب یناطلس اغلق هلبرلوغوا كناخ یارکدحم هرافوب هنی

 ( یلسنرقم ) یسورغود اهدو ( لزرقم ) یسورغود [۲] ۱۰۷۲ هنس : ك [۱]
 یهتیدنم : ك [۳] (م) ردیللوا

e EEی  



 يلچ ایا

 نت رهن هنناج زاریوب بوک ندنبد یسهق وص كغازا بولوا حالسرپ هلزعراقفر
 بودنک مدآ كسب درود هجنرانک [1] نوراق » شاب هجمرانک

 ۱ یهاش "هل فاصوا

 یداانب ناخ مهاربا ن عبار ناخدح ناطلس هدنشرا [۲] ۱۰۱ هنس هدرنوت

 راد شاپ دمحم ریزو هجوق یلوریک ریبدت و یًراب:ناخ یارک دمحم یفوص تسدب
 نشرآ یلا ندنمزو ردروصم"نتم “هور رودم لکش ےدآ یللا زو یعزح رادام-

 بابدیدح قوب یجاغایعی راو یسویق حد "یفاص كحوک رب رظاب هبیطابو ردکسک وب
 هدوا ر ندنرلنارف ردرلادوا ییهاخ یللا هرخ هرخ تاق شب یحا هلق و ردیوق

 لوقو ردراو یّناغا رادزدو یرلاغا یجهیج هدوا رب و یحشوط هدوا رب و یرحیکی
 ددع زوي هدنسالعا ٌةورذات كنهلق وب اشاب نابلس [۳] حارفا همقح ندنملادختک

 رروطوابودیا هظفا ع بودا انب رانتشنهاشو رلهروصقم هح بولوا نک اسهلب رامدآ
 زعلاب هراپ یل آ هدنرلکلد لاغزام یلوف صد رارب هنیوص نت هدهاش *بلق وب اما

 تیافک و یرلپوط یهاث دمآ رس ددعیرکیو ردقوب هدن-هملققازا کراویراپوط
 تاقرب اشاب ناملس .هدنبد ]٤[ هعلق و الاح و ردلمکم یراهاخهبج یرادقم

 ندرلهعلق بوزاق رلقدنخ قسم جف هنفارطاو بوی رلمظع هبباط ندمیح قاروط
 زادام ارثاد رک ر ندنجنا یقدنخ مکشفآ هباط رب مکحتسم و نم
 زا یرارکسع كناشاب نالن هدنجما یتد لو ردشما هطاحا نره لامالامو

 نالغوا اما اقرب تروعالصا نا ءدنوب  راوولوا نك اس [درحهدراوا .نتماقو

 یرلرابا لالغو یعماحرب رلآ مدآ زوب هدنجما هلقویدحسم رر ردقوح تیاغیروع

 یادغب قلخ هل بولوا بار بل یادغبو یراد هدنرلهرخ كسکرهو زدراو

 طظفحقوحیراهربخذ ندنرلفوخ وید ردباه رصاحم رافک ارز رلرطی هرزوا یرادو

 تودنک هجهداب هنن هرزوا یزو نره بودا اشاعو رس یخد ءهلقو راردیا

 هدنفرط یالو وقصم [] هدبناج وشرق یسهقرفر. نترهن کیا هدعدآ زوبجوا
 : دل 6 س [۳] ۱۰۷۱ هثس : 3 )¢( وراقو ! ۱ ۳۶۰ 2. بوراقو : س « پ [۱]

 هدشهاج كدسهقرفر كره کیا : دل [ه] هلق : ك [ع] حايصا

 سس 6 و و تست



 یرلفارمق قازق

 ندنتولوا یغنازق وقصم ناخ یارک دم تناعاابو اشایدحیلرپوک نامرفاب ردیسانب
 یانب عبر یکش ردشغلوا انب وید نسهما تراغ نفارطا زیکد هرق و نسهم

 همرک ددع یللا زوحوا لماک یعرج ردشاوص هعلق شارط كنس لاثم یدادش

 هسلک هرزوا ناغط نترهن نامز یضعب ردنییوص نترهن یسهمبرا بناج و ردعدآ

 هعلق نوحکینا راردیا دص یرلقلاب رلتارفن بورک رلقلاب یرجآ ندنرلوبق هملق
 رظان هنفرط یطاب راو یرلهاخ ربقف یلاع هرزوا راکرد هله یرلادوا كنرلتارف

 یرحکی هدوار ٍردقو یسرانم اما راو یماحر هرزوا:یموبق صد كحوک رب

 هله هل رلتارف اغا رادزد راو یرلافا نابجهبج هدوا رب و یحوط هدوا رب و
 هخعساو یک ناخ ناه ردقوتروع هدنو الصا ردنکرا یسلج ردلوق ددع زوشب

 كب ا یتح راو یرلپوط هاهاش باح رظان هوص اما ردکح هعلق

 رساخ و بئاخ بوکود هلراپوط هلق وب نوکرب نوا بولک هلفغلا ىلع یغازق وقصم
 قالوا هدنغارب وط ییالو مرق هسیا هماقوب رلرانوق هرات شوه و

 هلبا رکسع هدیزک كيب قرف هجندیا عاتسا نرالاح وب كرافک ناخ یارک دم هللا

 روتاصرب هلبوا بوشتب هرافک ناخ یارکدحم هدنرانک ییوص دوس هدهجیکر, نوکر

 نلاس بودیا رز دريا نرلفوسلاهه زالوا. ریصت ؟رروا یناخ یارک دم

 هرزوآ مالسا دس هعلقو ور ندنامزوا ات رلرولوا لخاد هعرق رانات رگ نی افو

 كنل روم هری ینودلوا هعلق وب و ردشمهلا هبوت و ردشمالک یراهرفک قاع قازق

 راریدیند یساداهبدشپ هلیا قالوا رلهبدنیفی هنادشب هرجا هریزجوب رارید یمادا

 نوجا قالوا تمالع ب ولک ندرپلا ءاروام هزک “نف ناخ كنلروع هیهرب زجح وب

 راربد ید یسادا هد شب نوحیکنا ردشلوا هد شب بوغی هید رر, هدشلک یھ

 كن هعاق و زالوا هدنراناتسو قازا زوراق و نوواق یربا نالوا هدهرزح و اما

 هدنرجما ؟ردقاشماق و قلزاس یفاصو ردشلوا ادآ ادآ كولب كولب یرلفرط ره

 هجهداسب هنب ندنآ بودیا اشاع و ربس ید ٌهعلق وو زعوروک یرلقناق سوروا

 حابصل |یلع هنیندنآ (قازا ٌهعلق لزنم) هني بوک نرلکزوا یراوص نت هرزوا زوب
۸۹٩ — 



 يلچ ایا

 قجا یرلزوب بوبک راقابلاق نوک انوک هنیرلشاب و رلکروک یمیرد نویقو [۱] ابا

 نایبرد) رلرزک هروتسم بوییروب هلبا راباق نرازوب یراضرع لها اما . رارزک
 یهدنناح لبق الوا ( قازا هعلق هاکترایز نارد ) [*] . . . ( ناىعا فارما ءامسا

 ترایز ) بیرق هکا و (اباب یحشا ترایز ) هدنجما یراقدنح یعوق یاغون روکذ م
 كدک شعبا راشادنرق یخد یحوا كراناطلسو ( اباب یحدروغوب ) و ( ابب یعشاب
 نوق رب شمشب همالسا رکسع نوکه بونلو هدنسهرصاح هملق و هللا اشاپ دما

 رارالیود یعالسا رکسعاهلج هلیناریآ دروفی قانجربو یثآ هبطصم قانجربو یشاب
 ردرامظع هاکترایزالاح زیزعلا [۲]هرمب هللانسدق شمزاعاشوالصایرلقانح شما

 کردق وحردقلوا رلادمشو دن هدننوربو نوردنا كقازا ةعلفوبو [۳] هلعهللاةحر

 رهسک تما یاحیلص زوب هجا نفیدغای رون هرزوا یراربق هدنرهجیک ر دق هنسبضعب
 ىق تیاغ نترهن هحنک رب بودیا اشاع نوک جاقرب یازا ةعلقوب رثردیا هدهاشم
 چاق رپ بول تمینغ یتصرف ید ریقح [4] یدلوا یرسج تردق بوکود
 قاژیلناق هنفرط یطاب هرزوا زوب بوقح ندقازا حالسرپ بولوا هدا هلنمراقفر

 هلک هدعدآ [ه] زکس لماک بوک نکهزوا یلف زاقو نکهزوا لاتحو نکهزوا

 بودیک هبرغ بناج بویروپ هلبا

 نتولواره مالسادس هعلق هدلحیعودلوا طولخم هنتولوا ره رلکزوا ددع چوا روبنم
 ره اما ردهدلحم یعودلوا طولخم هنسایرد قازا ید یرهن نتولوا و و ردهرزوا

 کردینامرک مالسا دس وب هرزوا نت ةقرف یهدیرغ بناج بولوا هقرف یکیا نتولوا
 نتولوایند هنسهقرف کیا كرم ردشعلوا انب هعلق هدلحم ینیدشرق هیایرد هقرف وب
 یردیخد نولوا اما رلرید نتیرد هننرهن ندا نایرج ندنبد قازا هعلق رلرید
 عبار ناخ دم ناطدس هدنخشرات . ۰ ۰ هنس مالسا دس ٌةعلق و ردشلرآ ندنت

 مهلع : 2 [۳] مريب : ك [۲] راو قیچآ رطس ییا [۰] ابع :
 كّ نکس :"پ [ه] یداوروق : ك [4]

— 



 ا

 یشقو ردهبیح هاک اشاع بیرغ رارراقح هرانکهرشط ندوص بوباق هلباراراقنم

 تأرج بوکود یوص نت رهنو یسایرد قازا یآ شبو یآ زنکس ندنغودلوا دیدش

 هنیراکلد زوب بولد ییزوب نترهن بوعد تمایق شیق رلتکی اناوت نالوا یحاص
 یراقلابراتکی زابہش هجنلک هفعالقولوص هنیرلکلدزوب راقلاب ردق قنرچو قیاقو همهرپ

 ضومب راردیا تخورف بودیا دیص ی قلاب هلارللاکنح نوک انوکو رلهطل واو رلابراح
 ةعلق لصاما راررو قلاب ةتنرلتاناوح یربغو هنیرلتآ راضعب رب یرلیدنک مدآ

 بوطی كنیملسم تازغ نالوا طبارص ءلئلود بولوا دخت ءاهتنا نکل  ردناما ی

 (تیب) رانمروکیناذع منهجرلنلوا نک اس هدهملق وب هللاءاشن او ردتدابع هل یرلمروتوا
 قازراب هد هجن نلک هرجما نصحو قازا ارد هثمسا ردو مالسا لفق

 هدزمشراو و ردقوب یالوک ام قوحیرغ ندنرواههرف و ندنغلاب كرمشوو
 رو هيه نوا ۳ تآ رو هشوغ کس نوفرو هبهخارب ككا مرد ا

 عاتم یرغو هیهغا ر قدنف هناد یل آو هشورفرب قوواطربو هشورضیمرکب ربغص

 ندرلر یرعو ندهفک بوکود یآ اک یسایرد ارز هنلوا ساف هر 6و

 كوچوک هنوک رب هقشاب  رولوا تمینغ لبس هساک رایک رک | رارولوا زلک رایک
 [۲] یرودوکر لا قالوا [۱] قحایرد قحهغص یسایرد قازا ردراو یرایک

 رلرشات عاتم [۳] راهراک دیعب لیم یللا ندقازا یرایک مور راک یرایک قافوا
 نامع لآ هل ( نادم یابق تفاقرد) رلرشط رلعاتم هلا رشاق قافوا ندنا

 هل یراموق قایط هرق اما  رلربک رلهرخاف ةشقاو راهقوج نوک انوک یسهف اط
 رارک راناتفخ ناولا یصاغوبو رانوط یسیرد وزقو نوقو قایلق یک راراتات هني
 راناتفخ ریرحو هجارف هقوج [4] یرابناوجمور هني ( نامرک ٌةبوبحم ۀنانز یابقرد )
 رازامقح هغاقوص اما رلرک [۵] راشوبیاپ یراصو كيدا جا یراص هدنراقابآ و

 یرانوتاخ یرانا ]٩[ قاتج هرق اما ردقوب یرارب قاحاه هغافوصو قاحاقحو

 یسورغود]نکرلک : پ [۳] یرودوک رب : پ .ولردر : ك [۲] قجارد : ك [۱]
 ۸ 1113 "جواب :.[01 یرجماوخ:[41 ۱۴۷ ۸) ردیلیا الا ر
 قابط هراق : ك . قاتح هرق : بت

 ۷-۰۷ :یلح ایلوا تا ۷ تح



 یلچ ایلوا

 نت رہو یوق تعاس قبقد و ضاو یسهطروع, قلاب ینعی یرایواح هرف و ینلاب
 یسازوب یک كلاررورکسو یرو یک روللب ضاب و ی هنس یروس هدرا هر زج

 هدنرلوا یلابوص کرولوا هبت لوا یغووص ردقافآ روہشم رلنوب ...و یغووصو
 نامرک قآ و هدمرک و مورضرا رولوا كاله بوکود مدآ هدنراشاب شتآ و

 یفرطیه اریز زالوا یودوا دیلپو هشم هدنویالصاو رولوا یعووص دیدش ندنغووص
 بولوا رلیلاح هنوک رب هدرلادا و رلراقای شماقو زاص قلخ هلح ردسارح تاهیه

 رولوا دیدش یساتشتدش هحرک ( ناوجوریپ یور كنر فصورد ) راراق هدینآ

 تروصرد) ...ردهرزوآترح یرنیور كنر بولواراتسردنت یسلاهاهلمحایرثک ااما

 یرلمالغ وقصمو یرلبراحسوروا رادهلود نتمسو فطل نده (نابوبحم هب وب

 حدمرد ) ۰. ردرارومشم تیاق یرلزق یافون كنيرلشوراو قابط هرف و
 ر شلوا لثم برض هدسان هاوفااما ردفطا یساوهو با ( نادواحیاوهوبآ

 قووص یخد كونب رلرید هدنتسااب حدی ] ابیوام تنح كماشم تنج ماشٌعردمالک

 قازا ةعلق وب هرم وب ات تعي ردهدنتسا ايو ردهدننل | | ممح هدتتهج

 هدسداس میلقا قازا هلق و امدق نامحنم لوقرد ارز ردمنهج یسودنک

 تعاس رج ندتعاس ىلا یراهن لوط و ردضرایل آ یللا یدلب ضرا بونلوب
 برقع حرب یرامع ملاط كغازا هعلق وب ( افلش هنهک لوفرد ) ردکسکا

 لاتقو رادغو مر یو بوضغ تفص رم یتلخ نوحیغودنلوب هدام سم تیب

 یرلبسک و راک ورو بش راو یرلمدآ راوخوخ كلف دالج یک ے زاب ریشمشو

 ةو هیرغ تمکح ) ردرانارداہ نایزاغو عیجش یسلج اما ردکمنک هلبا جلق
 قاط هرقوا یراناغودو یرانونقو یرارغصو یرلتآ حیح كنموق قازاوب ( تربع

 دیص یراقلاب یرد ندنت رهن یتح . رارب ینا قلاب كیچ هلح [۲] ہدنرلراتات [۱]
 بورصا براه براه هیرواق هیرواقرلتآ یرلقلاب یرد بوبق هنیرلکوا كرلتآ بودیا

 بوتود راناغود یرلقلاب ندننرمن بولاص نرلناغود یخدو رلرب كرهدروک نرلزعا

 یرلقلاب رلرقاحو ناغودناه هحنقج هغعالقولوص هنیزو نتره هسیا راقلابربقف ررتک

 هدیرازابا : [  ۲] قابط هرق : ك ء پ [۱] 1

— ۸۹ 
 دو



 یتایلق قازا

 یخد تراق رب یسترا ردکنراق تفاض هرک رز هدهتفه و راو یرلاشاع وربس هفرط

 هل ]٩[ هدردنلاح درد ٌهريزج وب هرزوا بولسا وب ردیا تفاض هدنسلح رب

 ندن راقدلوا روهدنموسلفم هاط وباما راردیا نط كدنا افصو قوذ بونلک | رلی زاغ

 نانلوا عاّتسا یرلسورخ هدنفرط وشرق كنسرهن بولوا راوس هتراهتق رف یره نب
 تاب تختی بول آ راربساو مانغ لام ردقوب بوروا نرلهملق یراقازاق كوق-صم

 هدیآ چ وا هو رارنک بودیا تخورف یرلعانغ عج بولک هغازآ هني بولوا
 نوحیکنآ رارلکی ینامان ردنلاجدنبرد و, بول آ نراهنیعم ٌهفظو ندناع لآ رب

Eهدنشاب کا هفت شوراو وور لوران و تیر لک ا  

 ندرلبتكک هدنورو هدنیآ هلح بوروطوایرایشاب ریکنشاجینبما كورم وک ندنف رطاشاپ
 نتره هدنشاب هلکسا وو رشاناب هنکوا كوصوک وب رادتشک هلج و رنل ۲ كورصوک

 ( قابط هرق قرش شوراو ٌءرظنمرد ) ردراو یرانزخم قلاب ددع شعهلج ,دنرانک

 قرش ینعب یعابط هرق قرش هللا قالوا هدنفرط یسترش كنهعلق شوراو وب [۲]
 فارطا یخد كوت ردشوراو هقرالآ ندنقدنخ كنيراصح كنرف رارید یشوراو

 زویشپ هلجو ردهوطخ كيب کیا لماک یعرج درک ادرکو ردمظع قدنخ یبهمبرا
 یاو هلج یعند هدنوب ردیلوتروا قاریوط هني یرارزوا کردرلوا زاسوشماق ددع
 نتره نکل ردقوب راناکد و ما و ناخو عماح هدشوراو وب ردرلذک اس یراهفناط

 یرازوب یک رولاب ضایب هدننرهن هداتش تدش ردقوج یرانزخم زوب هدنرانک
 یرانزخم هاخزو ویو رلر.ايا نسافص هدزوع هام تورودلود هرلنزخم وب بوک

 بو ردنا هننرهن ندهرق یرابه و هدلم نيح راو یرلهتقرف امتود ددعقرق هدنبرق

 وراقوات هدلحم ویو راردک کما تراغوبمیاتسرفاک بولواراوس رلنیملسم تاک

 کردراناتسوب كبشم هلم رپ كلتعاسرب هجنراو هنیهاش “لق نالوا هدنرانک نت رهن
 یرلجاغ آ الا هدنرارب ددع چوا كشوراو وبو رولوا یزویراق و ینوواق بیاج

 اما شمرا رو هوم هدنامز کد ندقووص اما راو یرلجاغآ كرا و هنشو و

 هوم و یغلاب نسم هدنترپم الوا ( ندنناحودعو ) رولوا قطا یراناتسوب

 یقابطهرف : 4 [۲] هدردناج : 4 1

 — هو بس



 یلچ الون

 هدنفرط یطابات ندنسهلق وص و ( یثوراو یرانک یره نت فصورد ) رارید

 . راو یرلهاخ كنيراقاق قلابتاقرب هجشرانک یره نتهجشراو هنسهشوک هعلق قارپوط
 زوحواهربص رب هحنرانک نترهن هلو راویرلوا رصتخو د.فم ددع زوچوا هلو

 هیهعلق بویموق عاتمرب الصا هدرهجناکدوب هجیکره اما  ردرلناکد كوچوک ددع قرق
 هلج عراو رلهاخیمو راورلهاخزوب ددع یللا هل و راررتک هني حابص بوروتک

 رارولوا نک اس هدرلهناخزوب وب زودنوک هحک رلناج یرکب نالوا یرلنرا تابارخ
 هزو نالوا نک اس هدرلهنخهزوب روک ذم وب ( هبحو هسرغ یاشامت لصفرد )

 تراق ررب كنهناخهزوبره اریز زامشرق طبارو طباض و 6 اح الصا هراناح یسیرکب

 ریمران آ راو یرامدآ یاد رابتخا یحاص راقوو مقو ینعی راو یک ال

 رلهناخهزوب وب ناه ردکرتراق وب یتسردب غیلب ریزعتو تسایسو بلص ردراسلجم
 ییرکب لوا ندسلحم هلینذا كتراق نآ لوا هستا اغوغ یرکیرب هرجا رلهاخیمو

 هسیا لتاق رک او رلزاعارغوا هیهناخیم و هناخمزو الصا یخد رب بووق
 هنیزوس كټراق رب قافتالالعو رلررو هفرع اح هللا دنبو دىق یلتاق لوا نآ لوا

 فا یرحسکی و اشاب و كيو ردلکد رداق كمآ تفلاخم درف درع رب

 - ردلکد رداق هفلآ مادآ وید ردمرح و مهتم هدنراجما بوصب یرلهناخهزوب وب یخد

 هزوب نافطصوط ررب اباج ندنراق هني هنیراشک هلاس نالوا هدنسلحم كنراق یهو

 هحموج ینعی یرلنافطصوط یرلکدجحنااما راردیا شونهعرجالب هدسفآ كي بولیر و

 یراکدجما هرکصندنوب رلآ هزوب كابانو كاب یک كلهقو رشیکیا یراقاجاج و
 شوخرس بودیاشون هتسهآ هتسهآ بول آ هزوب هقو قوجوب یرلهحموجراهزوب
 راقلاق هغایا یربیه هرک ررب نامز یرلکدحا ولود ندنلا تراق ادتبا اما رارولوا

 سکیه بول آ ینمالس كيرا بوقلاق هغایا یسهلم نامز کیدحما ودنک تراق اما

 "ةبح هک | هدکدرو هزوب هدنمان ولود هنیرلرپرب راتکی یضعب رارروطوا هدنرلزک یم

 ییا بوردلاق وراقوب شاب بودارواق هلنتسد [ ۱ ] ناه بوسشیاب هلسلا ین هحموح

 بج رب ردیا شو هعرج الب بورصبا هلبشید هحموح ندمشپاب هللا زو رلکهقو

 [ ریلیزای ( هلیلاعسد ) هليا الماییدمش] هلیامتسد : پ [۱]

ARAN =7ج  



 راکود زوب نامز یریغ روروق هدزوعهام قحن آو رولوا قرغ مدآ کرولوا روماج
 ییماح كب لسز هدهعلق و زالوا روماح بولوا العا یحا هعلف و هدرلمسوم لوا

 لا طاط 7 راو قدحسه ... و. ردننملسم هاکدنعم یهرانم جافا رب مدق راک ۱

 [۱] ( قانطهرقیب شوراو لاکشاناسسرد ) راویسهسهنک ریو یسهلحم یسهرفک یعور

 راج [۲] هدننورب كلح ینیدشرق هنیزکد قازا نترهن هدنضبناح كنسهعلق قازا
 ردعدآ كيب چ وا لماک یعرج ید كوتب رادام اراد کردمیظع شوراورب هش وک

 هدنفارطا شوراووب ررک نترهنهنیرب ضعب ردقدنخنیرد ق. جف یسهمبرا بناحو
 قدنح هنس یه [۳] ردنلقدخ بوص یکم ظع روس ناه ردق و یراود هعلق الصا

 یرلابوا و یرلوا راکشودع راتفرابص رانا زوشب كن هلمح هدنجاو رلردیا ریهطت
 تولوا فرشع" لمس هلیا.مالشنا بولکیراراتان:یقتلاق لارا ددع "زوب الاس و زاو
 یفرط یطاب كنشوراو قانط هرق ون و ردرلشع وق هدنشوراو [4] قاط هرقو

 یرازویراق و یرانوواف فطل تیاغ ردراناتسوب كبشم هله هدنجراخ یاح

 كشوراو ون و ردقوب الصا یرهاب و غاب نداتش تدش اما رولوا یراقابق ۳

 یریغو رلادهش هلح هدنآ ردارح رب شماخج یرلفدنخ یاغون ولوا هنفرط هلبق
 هم ؟ردیسارح تاپه هله هدنجراخ كرفدنخ و ردرلنوفدم هادا هله رلاتوم

 بوبالتوا ندتاهایکو تانا نالوا هرزوا یسارحص تاههوب یرلتآ كتموق قازا

 نامه رارلکب لووارق بوزک راتکی رفاو هرزوا رلتآ هدنسهمبرا بناح اما رلرزک
 هراغابخلن تور اوږه نزاع اوت راس یقداوا هان یاران 3 و و
 ددع شم هل رادام راد هعلق و ( قازا ٌهعلق فاتصوا ٌهعرد ) راررودلود

 ناتم تیاغ یسهلق یزوک هدنسهشوک یراصح كنرف هدنفرط قرمشم اما  ردرللق

 هل یوقو ناتم ندنسهلف وص هدنفرط یر نتو ردمظع *هلف یوقو

 هیهلقوب هلا غل ندنت رهن و راو یرلپوط زم لاب هراپ ییا نوا لماک عردقوب

 یسهلف وص نوجراقدلآ ندنوب ینوص رکسع هلج هدهرصاحم نباح بولک ینوصنت

 ردیلفدنخ بعص یک میظع روناط ناه : ك [۳] هدننرو : پ [۲] قایط : پ [۱]
 قاط : 4 ]1

 سا — ٩۳



 يلچ الو

 قاریوط یرلتسوا ینبمندشماقو زاصو ریصح هن ینافوفو یناتح ددع زوبشب هلح و

 تیغ یسهلف اشابنیهاش هنف رط هعلق یار وط كراصح اطروا ویو راو یرلوا یلوتروا

 كعد یسهلف قازا ناه ردردنکسا دسایوک ۶ ردمظع جر, بعصو یوفو ناتم

 بناج بولوپ تناتم هلکونب یسهملق قازا هک اقح ردترابع ندنسهلق اشا نیهاشوب
 ك وک رب هدالاب راقج هلا رادنک ندینا هنسویق وردمظع رمققدنخ هقشاب یسمیرا
 زدشلوا یتدراصح ما رب نیتم هلفوب هدنجما راهح اطروا لصاماو ردویق صد

 هنو یلهربثک تعاجو یلهرانم شاط رب راو ییماح افآ بجر بيرق هنیارس اشایو

 ییدتیا دېش كنيرانا قاق هدنسهفص هرشط 8 ردبوبح عماج یلوتروا قارپوط

 اطرواو و راو ینامرکد تا رب بیرق هعماحو ردنوفدم اشاپ ینطصم یحروک
 یفارطا هدنجراخ هعلق و مدقنام ( هعلق قاریوط لصفرد ) هدنفرط برغ كراصح

 [۳] شيا رومعم [۲] شوراو نسهعلف فورعم هلیمان [۱] قاط هرق یلقدنخ
 9 وا کب لب عا مدا تراقو "بچ . یتوراو سا عازف وقم

 مانب ردم رب مان اشاب [ع ] نا وجحمس هدنرصع ناخداناطلس دنح رات ۱۰۲۵ هنسراک

 مکحتسمو نبتم رب هشوک راجو یلراوید شاطو بعصو نیتمرب لصتم هراصح اتروا

 ارز رلاق بویمسک قدنخ هنبناج نترهن بوسک مظعقدنخ هنیناح کیا بودیا هعلق
 ردقوب یر, كجهسک قدنخ بوکود نترهن نامز یضعب نراراوید هعلق هدنیناح نت
 كنيجواو [۵] ردییاجهعلق كوابچ وا یسهملققازا هرزوا باسحوب ردیاقرغ وص
 ناه ردعدآ كب ترود یعرج رادام اراد و ریلصت. هنر رب یراراود یخد

 زوب كيب هلج هدنجما کولب هعلف قاریوط هو ردهدنمرج یارس یسا هدلوبمالسا
 یناقوفو یفاتحت [*] ندبشخو شماقو زاس یخد رلنوب کردرلوا هحمساو ددع یللا

 ارز ردرلوا یلروخآ و ییلوح مساو هدرانوب نکل ردراهاخ یلبارت یراتسوا
 ردیروا یسهغاط یرکسع یلقابلاق رانا لاثم هایس یالآرب راسب تآ قلخ هلج

 یراهرعتآ یخد هدنو ردراو یرلناکد یربغ و یرلهاخهزو ددع شقلا هل و

 هوا هلا قمانوا مردلاق هدنو و ردراد یرلوبق هعلقو یرلقافوص ارز نءرک
 فورعم هلرمات هعلق فاص هرق [۳] شوراو رب هنسهعلق : ك (۲) قاطهراق : ك [۱]

 ندتیچ : پ[*]ردبیم : پ [۵] ناوجنس : ك [4] شعا رومعم شوراو رب یبهملق
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 یسهملق قازا

 (... هنس هتنطلس هللا دا نح دم ناطلس نا ناخ دزیاب ناطلسلا ناطلسلا نبا

 .. برق هک او راو نیبم لوسر عرش ٌةمکح هدنبرق ییارس یمافآ یرجیکیو
 هدنید یسهلق شاب وراقوب كنيراصح كنرف ویو ردقوب یسهرانم اما راو یدحبسم

 ردبک هبهعلق قاروط بوقبح هرزوا راندب راو یسویق نرضوارب ریلبقیح هللا نابدرت
 كحوکرب هدنبد ماه ینشا كنيراصحكنرف ویو رافص هلجوک ندوبق وب مدآ هدایپ

 هرجا یراصح كنرف وب ما و ريلبجا هیهعلق قارپوط یخد لوا راو ید یسوبق
 ص ص نکردیا لسغ هدنشاب انروق بورک ربقحو یتح ردلکد ماح فلکم اما رشود

 یئدش كنشبق كغازا هدشا یدیا شود زوب انروق رکم یدشروس مایا هرزوا

 اباب یدنه ترایز ) یرشآ لو هدنسوشرق یسویق كمام ویو هلوا مولعم ندنوب

 یرلتمارکو فشک هنوک هجين هدنرلتابح ردهدنوب ید یراونارپدق ص ( یسهیکت
 دضم كحوک ددع كسب هلج هدنجما یراصح كنرف وو ردشلوا یهابو یهاظ

 ردراو یرلیلوح ردق قجابقیب تىم كراوا ردق یی آ شب قاحنآ ردرلوا رصتخو

 یارس اشاب ندهلج ردرلوا یوتروا قاربوط یلراود ندشماق و ریصح ادعام

 یربغو یساغابزعو اغا رادزد و یسادختک لوقو یثاب یحهبج و یساغآ یرحیکیو
 یرلنارخو روحا تآ و یراخیطم بولوا هحعساو یرلهاخ دل رلاخآ ددع قرق

 قاریوطهلا یراصحكئرف ( قازا هعلف راصح اتروا لاکشا فاصوا ) ندنا ردراو

 نکل ردعدآ زوبشپ لماک یعرج ردهعلق ما رب هشوک راج هدننیبام كراصح

 فرط ییا و ردیراوید فرط نترهن یاج رو ردیراوید یراصح كنرف یاج ر
 راریدراصحاتروا هلبغالواعقاو هدر هتروا راوتسا روسوب ؟ردیراودیراصح قارپوط

 یللاقاجا راوینارمس اشاپ هدنزوب جا كن وقی هدنف رطندرهن [۱]كنهعلق اطرواویو

 راو یسلوح لوحوکو روخآ روآآ تآ ردق زو دنا ردراهدوا ددع شالا یللآ

 هدیارمس زونه یدنا اب كشوکرب اشاب د قآ هرژوا یراود هعلقرظان هتیوص تو

 هل راو یسویقر هدنفرط هلق كراصح اطروا ویو یدلوا ایزرصق رب هاکجرفت رب

 راو یرلهاخ هوهف چ واو راو یراقحاکد كح وک هجهدرخ هحهدروخ ددع یللآ

 كراصح : پ [۱]

 سا ۸۱ تن



 ی ابلوا

 زدلب یخدو رایراو هنسوبف هعلق روا هدندآ زو لماک بردک هنفرط یطاب

 رازروک شاط هرزوا وبف و و ردوبق كحوک صد فوشکم هننناح یراکزور
ESردیسوبت هعلق قار وط بودک مدآ زو لماک هنفرط یطاب ندوبف وب  

 ردوبق رظان هنف رطق رشم نکل ردوص صد كحوک رب هدهشوک كس رد ر یخدو

 یعخد یسوپق رب ك:هعلق قارپوط وب بودیک میدآ زویجوا هنبناج یاب ندوبق وب و
 هعلقک هدنفرط قابطهرق وب و ردوبق مد كچوک رلیچآ هنشوراو [۱] قابط هرق
 نت هڅنراو هنسهعلف [۲] قولص هدنفرط قرشم ات ندهلق یلناق نالوا «دنسهشثوک

 یوص نت نشرآ كيب هلج ینییام كرلوپق ددع ترود نوروک ذم هجنرانک یره
 بوشاط هرزواناغط نت رم یتح ردفو قدنخ الصا هحرانک نت و و ردرانک

 یراناکد [۳] هربص بورک وص ورجما ندنرلوبق هعلق ددع ترود روک ذم وب هساک

 كراناکد فرط و نوحکبنآ ردیا قرغ یراهناخلووک و یراهناخهزوب و
 رادرمسهعلق و هدحتف نيح ىح ردشفلوا انب رصتخم و دیفم هرزوا راقزاق یرلهج

 بودبا انب هلجملاع هدکدتا ممرت و ربمعت ماه یاشاپ دم مان یشاب یجوبق ناوج
 زرد هللا ج رک یرلهرآ راشاط قاجنآ بونلوا انب هلا قاریوط یفرط یره نت وہ

 ردلکد هرزوا تناتم یک یراوید هعلق الصا فرط نت رهن و لصاما ردششلوا

 ۳ قازا هل وپو رضقوح مدآ ی ندنسهضاط یرکبیع دا قایق ی اما
 كناشاپ دمحا دک رلرید یراصح كنرف هنکولب یهدنفرط قرمشم ردکولب چ وا

 یهبج و یرادزد هعلق و یساغا و ریرحکب هل ردهملق وب قاحتا کودتا حتف

 تامهموهناخهبج هلج بولوان اس هدراصح كلرف هلج یرلدجابروح و راجموط و
 ددعچ وایعر کی هلم هدنجا یراصحكنرف وو ردهدنو یرلرانا لالغ و تامزاول و

 یللا زوب ًاضرع و ردقایا زوب الوط ییماج یلو دیزیاب ناطلسو ردراو یراناکد
 كعماح و و ردقبتع عماج ییهرانم هتح ییوتروا قاروط عدق زرط ردقایا

 هرزوا صرح ضایب هشوک راج رب هرجا یناکد لاق هدنسهشوک یفرط لوص
 ناطلسلا [4] فيرشلا عماا ترامعب ی ) ردوب یخرات كعماح هلا طخ ىلج

 هرشط : ك [۳] قولوص : ك [۲] قاطهراق : ك [۱]
 ردیللوا هرابع رب یک ( فی رشلا عماجلا اذه ةرايمب صا ) یمورغود : ك ]٤[
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 یسهعلف قازا

 لقاریوط یلهلاوح لهس یناح هلبق ردنذرا كب ترد هلیا ینشرآ  رامعم لماک

 یقفرطوبو ردراویدنلاق یلنا قایا یمرکی ردنیتم راوید بعص تاق نلاب هرزوا ریا
 یراراوید فرطوب گردق دنخ مظعرفح رعقرب ىلا ن نشرآ یللاو نبرد جالوف یدب

 .راودو رورود هرزوا ملی رارآوید هعا هبوص هدنمزرعفات یرلد 1 قیر یدو

 كنرف راک یرال# هرزوا مخر هرقصا هرزواوص هجن راو هیارثلا تحت یراساسا كنيرا

 كنهعلق و ارز ردیراصقدنخهدنفرط برغموقرشم كهعلف وب اما ردیسانبكنجرپ
 شبنوا یدادش خر فاص یراراود هلبا قالوا [۲] ردندرافرطو یفوخ هدایز

 یرلپوط و ردراو رلنبتم *هلف ددع قرف هل هدفرطو و ردراوید یلاع جالوف

 راو یرلپوط هناهاش رطان هتراراب رواط و هفدنخ ردشلزد یک یوت یرک

 لاش راو یراویف ددع چ وا هلح و ردقوب یرلوبف الصا هدنفرط هرق و و
 کر دیس ویق هلکسا یرب ردرلویق صد نټم ددعچ وا یسویق یوص نت رظان هنفرط

 ردهدنرانکنت رهن راناکد ردفنسکسشع و راهاخمزو و وص وک هدنرانک نت رهن

 رارردلقیرلانب وب هدهرصاحمنیح کردلکد رلانب کر اک ردرلانب [۳] قاجهرق هلج اما
 یسویق یراصح كنرف عردرظا هنبناج زدلب یرب كنوبق و رلراقاب هشقآ دوخا
 كجحوکوب هدنرصعرافک مدقنام زاماقچبورک رله رع ندنوو  ردوبق كچ وک رارید

 هنجا هعلق یرحا ندنآ راهاق هلح راو یسوف ینامل یک هدهلق وند وف

 ېرک یسوبق نامل وب کردیلوړوا هلبا راوبد یسویق ناعل لوا لاک شعا راررک
 نالسرا یلطانقر هدکسکوب نشرآ نوا هدنبناح رظان هنت رهن كنهلق نالوا هرزوا

 كنرف شان داتسا ردشهلوا ریوصت هرزوا مرم ضایب هشوک راج راو یریوصت
 لوا ردیا نظ حوریذ نروک مکشعا فرص كما رب هنالسرا وب رب رم رم یئام

 هنیراروصتنالسرا یلطانق هلو كنرفموق اما رارید یسهلق نالسرا هبهلق و ندلجا

 كرافک كيدنو یرلکدد یناقودنو یتح رارید وقرام ]٤[ هتناص و وقراعاص

 ندنسهلف نالسرا و و ردنتروص دسا یلدانق یرلقدشط هدرلفارپ و غاحنس

 ءاجهرق : پ [۳] (م) )را ( ندرفرطوب ) یسورغود [۲] هبارتلاتحم : ك [۱]
 هنناص [64] واچهرق : ك
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 ناچ یا
 سس

 ردشنلآ ندنلا کنرف زب ونج اشایدحا كدك هلالت-دب ردجتف ناخ دم ناطلس

 [1]هرزوا ناخ دیزبابنوناق ندیهاشداپ فرط ردبتخت یکبقاحنس هدنتلایا هفک الاح
 نوباهصاخ هرلاشاپ یرازابج ابو یاستحاو کوم وک هدنسهلکسا ردها كوب درود

 ارقو یسشاب یرحو یسکب یالاو تماعزو راحت هدنتلایا لاح ردشلوا دف

 زنکس یراتالوصح ردیهاشداب یسارح تاهبه یساشاپ قاحنا  ردقوب یراتابصق و
 یزید قازا ردشلاق ههللا یرلشیا .كنبرلاشاب 6رداووا لب راکروز راکزور ددع

 یآ زکس یدب ید لوا ردقو یرب كجهلک یدادما ندر رب یربغ ندنفرط

 لغوطچ وا یرلاشاپ هفک هلبا یتاواهملق نامایرب هلو نمهلک بودنکی رب بوکود
 رلاشابناملس رودوب رب زو ناقبح ندنغلادختک لوقو اشاب د#قآ الا تولوا رزو

 یربغ رازروطوا بوسقلاب هل رامدآ زوب شب بودیا هظفاحم ندقازق هدقازا ٌةملق و

 8| ها یللازوو یفارشالابقو یستفمو ردطق ادو ردتق یزلقالوک ام

 یرحیکی ندرلاغا یصاخ هللوق وبق هدوا یل آو ردراو یسیناسآ یاضق فیرش
 هللا هدوا ترودو ردراو یرلیرحیکی هدي زک ددع كس ترود هله گردراو یساغا

 هدوا ترودو ردناجهح حالسرپ ددع كس ییا هله ےردراو یماغا رلدحهبج

 هعلقو ردراو یرثبحوط [۲] اب ددع كيب ییا هلح کراو یساغا رایج وط هللا

 لوق لوصو لوق غاص و ردراو یرلتارف ددع زوحوا هلح یساغا یرادزد

 یرکسع قابطهرقو یرللوق [۳] یلوا شبو یرالوق یللکوکو یلوق راصح بزعو

 كنساماپهلحو ردراو یرلنارف ددع كببىلا هج كرلاغاددع قرف هل كنيرالوق
 شابرضاحو رادمانو رارب كسب چ وانوا هدهرصاحم نبح هلرکسع كرلافا یرغو

 یوص نت یرالاتقو برحو یرالادجو كنج زورو بش ردراو یرکسع هدیزک

 لاج هدوسآ زالوا نوکرب و رلردا شاخرپ شاوص هللا یراتات یتماقو یغارق
 یسافا دمتعم یسافا رامعمو یرادجابو یتسما دلو ص وک ندنفرط اشابو رلءرود

 هدنرانک نترهن قازا ٌةعلقو  ردقوب یرلاغا یرغ ... رزک هللا رلهتقرف ینادوقو

 زادامآ اد یعرج کردانعر ةعلق انب كنس یدادش تاقنیلای عب رع لکش هشوک راچ

 لوا شب : ك « س [۳) ايهم : ك [۲] ینونام صاخ هرزوا : ك (۱]

oعج کا  



  Eی ۹

 یسهعلق قازا

 هجرت بورو هیاسناپ نرابوتکم كنيلا ود « كردنوک هلابقتسا رکسع كيب چاقرب
 انئو دحج كنب کس یهلا»د بوحآ ناب اشاپ دم رقف ,هدقدنلوا تءارق .بواوا

 هنودواو هغولتواو هنتوا سکیهونسلحآ یراوبق هعلقبودیا ادنرللالد زت نوسلوا

 تکیكم چ وا بولوا هدامآ حالسر,رکسع هلج بوراقیجهرشط نراناویح بودیک
 بودیا ربک ادبع ایوک یعوق قازا هج هجندیا نامرف اشاپ وید « رانستک وشراق هبجلا
 نکروک رومس یهدنطرص اشاپدحم ناه . زاملوا ربعت مکیدلوا رانامداشو رورسرپ

 نلک هلبا ریقح بودیا هئي هدوا رب هریقح بودیا سو ندملا بوردیک همهقرآ
 بوریو راقانق هرجا یراراتا [۱] قاصهرف هرشط ندهعلق هرلهرفک یتآ زوشب

 دم بولوا هدامآ حالسر, یرکسع قازا هل نوک قرا رايد تبا فیگور

 ةعلق [۲] نکررتک هغازا هعلف هلمظع یالآ بوقح هلابقتسا هما هلبسادخیتک اشاپ

 هرافک تبونرچوا نراپوط زی لاب كراهباطنالوا هدنیمزو ندنرلورابو جر كعازا

 هدنجمادو رم شل آ راوردنمسخغر قازا علق رابدنایرلنامداش بوط بوت آ امغر

 بونلوا نییعت راقانق هدنجراخ هعلق بوردک یهاشداپ تملخر اشاپ هاو یدلاق
 رابدتک بوئود هیورک رافک كس نوا نوکیست را بولوا نامهم رافک هل هحکرب

 هلبوا ةدقا زاوب كردنايعهنيماعلا بر هللااما  رلیدلاق هدقازا هعلق هلبا هرفک زوبشپ یا

 [۳]بولق ایوب نکرروطوا هدنرلادوا هدنشاب شت آ رلمدآ هج عیدیاراو اتش تدش

 دالو نداتش تدش نیمز اریز یدزالوا نکم قاعلوا نفد هرب بولوا موح

 رلاوهبورود هدنرلوا یآ ررب راتیم ندنکیدمک هری یداهرف؛شی بولوا یناوشخت
 یدراردیانفد بودا رفح یربلهس هللا تقشمویانءو ر كيبزوب هقداوا لدتعم

 قازا ماف نیمز لاکشا نابعردو قازقتاحوتف حتف شیاتس نایبرد

 نوجنایدص یراقلاب نسو هنیروم کنرف زیونج ادتبا دابآ هصغ ةعلقوب الوا
 بولوا رلاقنع ندبهام راکشو دص یرلهرفک هدنک هدنک بودیا انب هناخنابلاد رب

 حتفلاوبا نبا یلودیزیاب ناطلس هدنځن رات ...هنس هدعب - راردیا انب هرزواتناتم ةعلقوب

 اکود : . [۳] نکررک : ك [۲] قاطهرق : 4 [۱]

 س ۸٩۷ اهم



 یا ايلوا

 یغازا علق و بولوا یمادخیتک هسعاع ةناسرت اغا هلایب یحروک و مظعم رادرمم اشاپ

 ندنراورابو ج ر. كنهعلق بوکود ینردنا یب هک شمع نوکش بودیا هرصاح
 ةعلقو» بولوب رفظ هللا بیرقترب بورک هنیمزرعق رافک هل بویملاق یرلانب سا سا

 هل وید ماقیج هلتمالس ندلک یساتشتدش كزکدهرق بویلوا ريم یحتف كغازا
 هلمدنفا ناخ یارک ... ریقح هحدک هتداصس ةناتسآ هللا زکدمرق مالسا رک اسع

 ردها نواه یامت ود ]1[ هدنشرا ۱۰۵ هنس یسهلک ندنآ مدلک همرف تبالو

 هرصاح یعازا ٌهعلق بولوا مظعم رادرس اشاپ د ربزو یشاب یحوبق ناوج ندتلود

 قازقموق یقازا هعف بولوا ناشنو مان هدنجما قازا علق ندراسک اخ رافک هدک دنا

 هرکسع لاثم ایرد اشایدم یغازا ةعلق بودبا انئودح تانغ هلح رلشمتک بوغارب

 ناعنک هجوق یریزو یزواو نرلهناخهبجو نرالوق افوتسم هنجما بوردتا اشنا اددحم
 رفظمو روصنم هللا نوباه ءامنود یرلودنک بودیا نعت یحهظفاح هلیتلایا یناشاپ
 ناسآ یانب جتف اشابنیسحیلد مظع كنج ) هدسانهتسلا نوحیکنا رابدتک هنلودرد

 یا ندالوا راع یخد بونلو هدنسانیویمارغو هدنحتف ادخدح رلرد(اشاپدمم

 ییغود بوروک رامع بولکهنب هرکصت دات ... هللدٌجا یدمع زدشلک ههفک رش

 كدلکشوخ نسمالواهرب » بوراو هیاشاب دمت قآ مدنفا نیو نالوا تیالوییاو
 كدلک هباذع قازاو ندهر نس بوسا رللب هل ماسلوا ملاح هرب كدلك افص نسو

 قلاق هدنسارحتاپه کهدنفرط هرق زملشا یک ردشکود قازا یایرد ردیآ یدب

 زلاح الصا هغامقح هرشط ندوف هدتماق و شف بواجوا شوق ندندرد یرانا

 رالید اجناس تشذک رس مدنفا مناطلس » هدکدید « كدلک ندر نس هرب ردقوب

 الاح ربقح وب مالک هحسشت نامه زاملوا مقرتو رررحت هللا رلملقو فیصوتو ربصت هللا
 [۲] ناحولاب و نا زاق لووقسم تیالو كرهدبا لحاریطو لزانم عطق ور, نديآ چ وا

 نکر لک بودیا راذک تشک ورندنراتیالو نامرک قزومو ناخردژاو رطالاولدشهو
 هلن ا رل ابشایم هلوقم قیراف و فحم نالواهدناکمد روتک ی ار هزسن وسل وا هدژومهعاطلس

 هاو اديامالعا بودیاضیع هتلودرد ناه ردشهلک هنهاشداپنایعلآ یارب

 ناخولا : هل [۱۱] هدنخ را ۱۰6٩ هنس 2 [۱۰]

۸ — 



 یسهعلق قازا

 هغازا تورو رلایاده هڪ هربقح مودنوک زاخ ود رونلک یا هیاشاب نابلس رودو

 كي هلبارتخا. هزکاپرتخد هباتفآ هر هدنامرک سورخو هجیکلوا هدلم كجهدک

 بوردیک رلهرخاذ بایت نوک انوک بوبوف هنتفاسق نالغوا بولوا تهجكو لد
 ددعشپ بوردا ود ردقووص هرزوا یراشاق و یرازوک نغابلق راتات همطربشو

 هلبراهرفک وقسم زویشپ یخد زر رحسلایلع ندنا مدللوپ یزق یرلیا هلمرلمادخ
 قالوا لخاد هغازا هعلق نوک ۰.۰ هام ... هنسیودبا رافلا

 قارا هملف دحررمد_ءاپنا یھ قاره یدصم هک تا

 .ندبا نایرح هدنید هعلقوت هدنحتفنیح یسهمسنآ بسس راربد یخد [۱] قازا

 دما دک هدکدناقرغ نترهن نراسرتم كنيملسمتانغ بوک هرزوا نایغط نتره

 [۳]قازاهنمسا بوت واحتف هملقهلاماب نکراردیاعد وید [۲]قازارهن كرابمیه اثاب
 یسهفاط سکر > رلرد [ه]قازا یراراتات یاغون رلرد [ع]قازا طلغندنا رازید

 يعوق زال رلرید قازا یینامع لا. رلربد [*] قازوا یموق خالق . رار د غارا
 یسابو رازور,,ءم هدنکنرف روح نالو د سا برقی نا او کک

 ییا كزکدهرق ان ندهطلغ هدلویمالنسا اریز ردلاض لارق ... ندنرللارق زیونج هنب

 هحنلک هغازا هل یسادعام ندناز ارط رلهعلق هراب نکا شم زو یدب ی هدنف رط

 ی.دیزج زفاس یتخنربو هفکی خت رو هطلغ یتخت رب یدیا هدنمکح یلارق زیونج به
 رد ... رهش ۰.۰ نالوا اشم هللارف [۷]هینایشا هدنلحاس زکدقآ الاح یک ریو

 نبلاس هت رايد مالسادس هلتمالسو تخ بوشلود هدليچ وا یناتسرفاک ردق و ادخدح

 نیسحیلدهلبا نوبامه ءاتود [۸] هدنخ رات ۱۰۵ هنس ارزقدلوا لصاو هني نیماغو

 كنفرح (ر) زسهطقن ] (هلیفرح ر زسهطق) قازا : 3 [۲) غازا : ك ءس ت 1
 « قازوا رہ كرابم یه» اشاپ دحا ثبدک هکمردنانظ ردقازوا یسدبا باق هنفرح (ز) ی هطقن

 رلشع د ( قازوا ) هندآ هڪ ولوا حتف هملق هرکوص . ردشعد لوا قازوا رهن كرابم یه یعی

 ر زبسهطقن ) قارا : ۳[ ].(م) نوسلوا ,رشلوا قازا هلیحتف كنهزمه ه کو ص هرکوص
 هکرولوا كعد ]٦[ ( ردو و فرح كوص ) وازا : ل ‹ ش [0] خازا : پ [4) ( هلیفرح

 هدنګ راب ۱۰۰ هنس : پ [۸] هتابسا : پ [۷] (م) ررویلبوس یرغود رلفولاق

 بس ۸/۸ ۵ —



 تی
 يلج ایوا

 هديا کیا یرانامرک ددع یدب زو یقافوا و لیرا هدنفرط کا كن رم و

 . . «نانلوا ررح و اما كلد رک بوکح رادیادنش و مالآ هڪ بودبا اشاع و ریس

 هن اما یدنلوا ربرحت کردرانامرک نالوا هدنکاخ یفرط قازا راهمظعم عالق ددع

 لبوطت كدشمنا روبع [1] بوزك قوح راتمرک قافوا یخد هدنرلذییام ككراهعلق وب

 نترهن و و كدلبا عقر یرانمرک كحوک لوا ورد رولوا تباتک ترنک و مالک
 باتکو هبحبستلم هلح یرلهرفک قاع قازق هلح كرلعالق نانلوا ریرحت هدنرانک

 هل راقناق هزکدهرق ندنرازاغ وب قازاو راردهرزوایهذم یرلهرفکموروا ع ردلجنا

 كسبیللا زوب یسهلجخ كراهرفک ندا تراغو بهن نراشیو نی كزکد هرق بوقبح
 کردراقاع قازق رادمان و رارو شکرس یک یدنول ریازج ینمی [۲] هقشوروپاژ
 رلهعلق وب هدنزانک كنترهن وب اما رلزعا ورفرس قلقوح ید هنیرللارق وتسم
 تلات دا ناطلس و نیا ملس ناطلس هسرونلوا لاّوس ود یدلوا رامع نامز هت

 یر و لیدا رہ نانلوا رب رحم هدالاب اشاب دم رزو لفاع یللوقص هدنرصع

 هرزخرحم ندنآ هلیدا رهن ندنترهن رلیگ ندنبد نمهملق قازا بودیا طولخم هلبررب
 هدوق سد و یقاثو ناورش [۳] هیاشاب نوجا كمتکدادما یرکسع مالسا

 . هنیرازء كره کیا بوشلاح هقمشراق هنیررب یرهن یا [4] نوجما كمتکدادما

 هدنسات روا قاحبش تشد یراهعلق و قاعقازق رافک هرکص ندنغیدانوا رسم یلاصتا

 بودیا انب یرلهعلق ددع . . . هحنلک هغاز| هعلق هنیراس یون كنترهن نديا نایرج

 مح بولوا طولخ هنیرلررب نرههلا لدارهت یتدرهلسس راهعلقوب الح یدنارامع
 كل رلعلق وب هدشا یدلوالکش۰ كمتک هنیرلهعلققاشو ناورشو یسوبق صد كنيراید
 بولک هللا یجل ا هنامرک [هژزورخو هکنوج مالسلاو ردشاواندزوب وب ینرام ببس
 هدقازاهعلق هللا هرفکز وبشب یرقح نابیلا هدقدلاق نه قازاهعلق هدزمکیدنا ثکم

 نالوایظف اع قازا الاح [«]بولوا سولبرط ماش ندنفلادختتک لوقو هیاشاپ دم قآ
 رومذزوا :ك [۳] هقسورواژ : س ۰ هقشوروناز : ك ؛ پ [۲] بوروک : ك [۱]

 : 2 [۵] نوجما كمتک مزاو و تامهم و راخذ و دادما ك [4] هاشاب ناع ىلغوا

 هکمزدیا نظ 1۱ [ (م) ردللالوا (زورخ ) یمویغود ] وزح : ط .رورح :س . روز
 (م) ردیللوا هدناکش ( بولوا ... سولب رطماش ) یسورغود -

 ها8 =

 نا



 مرگ: ا سو ج

 هناخاد شا ری قاحتراو هناح ان تلی يا

 رردق یح شلیا رده هل وب ریش ورسخ نالوا کول یدید

 نسهدیک بورود هرکه ذدنوک ییا  نسهیلیا نفد هدنوب [۱] یریقح وب
 هغازق نقاص هلوا جاتح هدنوب هغازا تمالسراو الاهمتک

 دنخ شیر ردیا هلرلادرف هی [۲]هدنقهرکصرخآ راررو س اکس

 [۳] ی نسل رابات كدیا للا ی هدنو ردو مسأر طقسیم

 نس اکب نسهلک ورسخاپ یدید نب یمالا بیبح مدروک هحیک وب

 .ناکم رب اکا یر [ه] یغتسمهلوا ناور رسڵوا [4] ملوف مدلیب هدنب
 یدلیا تعنع هسودرف یحور یدیا جارعم *لبل هدهحیک لوا
 هک ۲ هلا هحاف رب ینآ اک | هبلیا تحر ىلا قح

 رول دبعو قداصراب لوا هحتافلا نوحیساضر هللا نوحیح ور هلروفغمرموحع

 یاتسرازم مالسا راد امدقم هدنجراخ نمرک یاهامو هدنسهلاقم شيا رص رهش

 .هنسهعل رابناح بودبا نفد هنناي ینیرشربق كنيرلترضح ( بلا [*] بلوق ) هدنچا
 نیمسرومسا بوبق راتمالع اراغكنس مظع هنیرلجوا یساپورسو بوق راشاط یرا

 هني ندنا هلوا نییلعروح یراقبفر كدتک بویق بودیا ریرحت هلبا هفبرش ها
 بود یک نوک لوا كرکح نرلباذع زوب و راق بناح هجن رانک نترہن بوقلاق

 نمرک . . . لاکشا فصورد )

 0 ا . فيرعآرد )

 ( م ) ردبللوا (دنق هکوا رخآ رزرو مساکس) یسورغود [۲] یربقح نب : ك [۱]
 .( ینس ) یهدارو . ردقجهلوا یشرب یک( ینسیا هلبا رانا كدنا شلآ ) یسورغود [۳]

 یدیسازاپ هدنلکش (لوق) یسهلک ( ملوق ) [4] ( م ) رد ( هینس ) یوم ردەجم رع یسهلک
 « زسنزو مه هروک هنتم عارصم و ] یمسم : ك [ه] ( م ) یدربلیشالک 1 لزوک اهد
 قلوا ( ناعماک | نر سودرف هلوا ) یسورغود ردزبءانعم هروک هنسهخن ر تیام ممه

 راعس شب هدنسهخس ب « رطس ر هدنسهخس نتم [*] بوق 4. ۳ ی م ) ردتکع

 _سورخ ) دوخای ( نمرک زورخ .) یدآ كنهعاقوب ًارظن هیغاشا [۷] [ ( م ) راو قیچآ
 ( م ) ردیلالوا ( نمرک

 و



 يلچ ایوا

 هنفرط قارا مزب ردرایصاعو ایقشع تیاغ رلهرفکوب اریز ردرلعیطم هلبجوا ابراح
 یوص نت رهن هني بوقلاق ید ندنوب رلزعا ورفرس قولقوح هنفرط یرالارقو

 بودنک لرکح ماحارس نوکلوا هع فرط هنیرزوا یزوب

 شعرکیاهامو فل رعل رد

 قادوبقو ینامطح هقشاب ردنمرک هشوکراح ندجاغا هدنلحاس نت رهن یخدو

 هناتسدنه رقح دیع و هحرک افو ناوخا یدما ردراو یرکسع كنب یدی و

 هلزعاقاخ هرزوا یرللق كنبرلودنک ردلکد عولعم ردراویرکسع هبترص هل بوراو
 تیالوو اما رداکد مولعم اما رارد ردراو یرکشا یلهفولع [۱] كيب شمت

 هله رولب ماع قالخ نیاسح كرامدآ ی یربغ و كنيرکسع هرفک نالوا هدوقسم
 سانجا و تابیارغ و بیا ردت هل هدایند وب هللا بانج هلمرصاق لقع ریقح
 موق هدایز ردقلوا شب هدنلا يا كسالو وقسم و هسيا یدنا قلخ تاقولخ

 نوکر, هدنامرک یاهامو و ردراو یصحال تاقولخم سانجا ردقلوا نوا و رافک

 بودیا راتصو [۲] بورفق هنا یرقح مالغ نالوا هتسخ امدقم نک ردیا ثکم

 مدنا ریرحت نرلرایررد ظافاا هنوک هڪ ندعورد غاد

 نیریش و ورسخ هبم قحرد
 ناج راوخحن زکس یدب یدیا راو  ناهکان نکردیک [۷] هغاجبق تشد
 ]٤[ قیفش خيش لوا اکب یدیشلوا قیدص راي یدیا راو مالغ رب
 لوب یدلوب هلو هنیرس فرع نم لوا یدیا دقم هدوواد موص

 [5] یدیا مک رحس زارمه ری یدیا نیربش مه یدیا ورسخ یمسا
 [(م)ردشعهکرح هلنوکس كفاک و یحتف كمال هدنسهخسن ك 1 كلشع :ك « س [۱]

 ورسخ ) یسورغود هکروسرتسوک یعارصم یجشر كتب یبتلآ [۳] بورغاچ : ك [۲]

 یلئوس « یتط ڪک نریش ورخ ) یقرهلوا زسفطع دوخایو ( ورخ نالسرا = ریش
 یجنکیا 161 (م) ردزنپامم ( نره و ورخ ) یک یفیدلوا هدارو طقف ردیللوا ( ورسخ

 هیفاممم راو تراشا هنیرلترضح ( یخلبقیتش ) هکردبسات. یسلوا ( قیقش ) قرهلوا فاق فرح
 یجند, هدهسیا ورغود هلبرابتعا انهم ( مهاکرحس) [۵] (م) ردورغود هد ( قیفش ) هللا اف

 ثییآ افو مزارمه رای ) یسورغود كعارصم یجنکیا نوچىکنوا زامهلوا هیفاق هللا عارصم
 (م) ردیللوا یش ر یک ( یدا نیب قح یدبا مزآرمه رای ) دوخای ( یدبا

 سر =—

[r] 



 نامرک شیارص

 هدنوک رب ردشقیا بارخ ناخروهت هدیرهمشو رطی بولوابابیو بارخ یراتارامعو

 یلوتروا شقوزاس ردق كسب نوا هني اما كدتا روبع هلجوک یاتسبارخ كرېشوب

 اهواژوب اما  ردننن تیاف یرازابو یوسراح راو یرلهسک ددع قرفو یرلوا

 زعرایک قازیق یلنکلب ندریصح هلبا قالوا رلرب ناتسنامرواو ناتسغاد ىح نمرک
 نوک چوا بونلوا هببنتقافلوا زاوس هرلتآ بوقبح ندراقازیق بولوا زملشا قترآ

 یحاصتفرعم لاکر, هدنوبیراب تمکح یدنلوا هنت ثعادعاقت هدنمرک اهوپاژوپ

 مدتیاادیپ هبرع قازقرب نوجیکنآ بولوا لالاشوشم مقفاومرایو قبفرو ول دبع
 هدرلادوا یلماح روللبهرزواراقازیق یلنکلیریصح هربندنامرک ص ارپ نانلوا رب رحتهدالاباما

 زع رلتانا ویخرغصیسهلوقم ماہ یربغو زمر ران آ هاج بودیارلافصوقوذ هدنراشابشت آ

 هجنرانک نت رهم هني بوقلاف ندنمرک اهوپاژوب نوک یسترا رلیدبا هدافص هلج
 بودیک نوکلوا هلبا زمرلتآ هبرض بناج كلرکح یدرد [1] زوبو راق

 امرک شرارص هرظنمرد

 وقص هدنرصع . . , ناطلس هدرا [۲] ۱۰۵ هنس ههعلقو ادخ تمکح

 رادرس اشاب نسح یلد هنصالخ نمهعلق قازا هدکدنا النسا هضهعلق قازا یرافک

 نسهعلق قازا ًارحو ارب هلبا لاثم ایرد رک اسع بولک هلبا نوباهءامن ود بولوامظعم
 كهاش یارک تمالس نکر کود یغازا علق هلا راپوط بوک هعلق بودیا هرصاحم

 بودرکس [۳] بوتاح هحیکیدب نوکی دی هد زمکیدتک هلوباح هنتیالووقصمهبراراتات
 لوا یراب تمکح قدشلوا یاب بولآ مانغ لام ردقوت بوزوا ینامرت شیارسوب

 هن هدنجاررعم هلل كنحرات ۱۰۷۹ هنسو یدمش بودا روض لی ... ور ندنامز

 بودیا تراغ ناه بوعارظن هلبارظن ناعما نامز لوا اما یدلوا رسم كمروک
 نه هدننکح لار وقس هب .مدوووندنب یخ ووم تبا ید ای
 كنفوت ردق كب ىم رك ؟ردقلناد وبق هقشاب [4] ردشمهعلق رب ندبشخ هدناحاس نت

 هنیرالارف وقسم عراردهملق هراپ شم رلنوب اما ردکلام هنینج دونج قازق زادنا

 دك ٤ پ [4] پواچ : پ [۳] ۱۰6۵ هنس : ك [۲] نارونوراق : ك [۱]
 ردذیتم ٌهعلق

 ه٦ - ۷ :یلچ ایلوا و
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 قادحابصا بودیا رافلا هیهلق بناح هحنک لوا بولا یرلشاب نامه هدنراکدید

 هنکوا یرلشاب بوشولب هما بولک ه ( نامرک [۱] تحش لزنم) هني بوطروب
 رلوقسم نالوا هلسب هلمزب بولق هدنربح ماع هدکدروک یرلشاب یا بویلراووب
 یاملسم ناملسم اب بودبا ظح ردق اید هدکدنا لقا رر یماجنا سو تشذک رس

 زررودلوا [۲] هدیسزمشادنرق ناک کمردلوا یزب هزمتسوا هدکدید یمرردلوا

 بورو حبست وجا یحاخ یسماماریو تآ رب و كروكر ومس رب هربقح هدکدید

 ... ندنا یدرو نوتلا رشیمرکی هراوقسمو نوتلآ رشنللا همراقفر
 مولوش نارد ) ... ( نمرک شاغب شیاتس ) ... ( نمرک تمهرش فاصوا )

 لصفرد) ... ( نمرک شانوه رک ذرد ) ... ( نمرک شولو نابعرد ) ... (نمرک

 ]٤[ قدروبط تمالعرد ) ... ( نمرک نروک ٌهناشنرد ) ... ( نمرک [۳] وهونآ

 ... ( نمرک اجوهار یانبرد ) ... ( نمرک [] هدوه هاکهریسمرد ) ... ( نمرک
 [*] ۰۰۰ ( نمرک [۷] وقجام دقرد ) ... ( نمرک [2] هالوص لکشرد )

 مظع نامرک اهواژ فصرود

 ناخردژا ا ش٤ا مظعهعلف هدنمکحیلارقوقسم هدنلامبناح كنترهن یخدوب

 هرللوب یدبا مدمروک راید راد نیمزرب رادلوصحم كاپ كاخ هابوب ورب ندنتیالو

 رازچ رب یهاکنالوجو یهاکارح كنبراناتیاغون الح رلرید ( قاحبق تشد ) یخد
 ردیدادسش یانب هلغوط یراصحم | اما ردجاغا نی یسهعلق راو یرلارح رازهلال
 هدرلل وباما ردراو یرک اسع قیژوم ددعكينواو ینادوبق هقشابو نامطح هقشاب

 بودیا رارف هلبا قالوا نبق یسعلق قازا ارز رازاموق نرلایهر دهه موق
 مظعم رهش وب مدقتام . رازاموق نرلایاعر ناملم كدشه هربلوب وید ردنک هب یلناڼع
 تاسرادمو تاماجو دجاسمو عماوج كبها نا الا انها یا قاری نیل

 : 3 ۲۳1 هدهنازفشادنرق :د .هدسزمجادنرفق : س [۲۷] تحشا : ك ءس «ب[۱]

 : ك« س [۷] تالوص : ك [1] هروه : ك « س [ه] قدروبط : ك [4] نهوآ

 شو یمسق قابتم كرطسو شلزاب هنشاب رطس یریه ث.هحولرس کیا نوا وش [۰] وةجام
 (م) ردشملقارب



 تقبقح هدراکبوک

 [۲] هحنرقشف یرلکپوک وید شف شبق واب شوا [۱] هزب بوراو هرزوا
 رلغز ما [۳) یبنجو قاش و رفاحو اوهو باک مان واي ناه ادخ تمظع

 چ وا هددحاو ,نآ بوروا هر یرلت ا یراراتا بولیراص هسرلت | ككرابا ید

 رارف یدرود كراا یدب بودا هزر هز رو هراب هراب رلکیوک یرارابا ددع

 یدنه بولوا رقیب رس ی ندرت آ هد رو هللا قالوا هحیک نکردبا :

 هراب هراب هلرت یر كرلراتاا نالوا: هداب بوراو یرلبا روصتم ابا

 كنیدرود بویلزبع ېد یرلذآ رامالغ بوشتپ هنیراررا یند راز بودا
 راتدفاو بوذا مراب مرا بوم رظبو نر بولا رک اک

 رارف هحنروک المر لاح وب رانا سچا راو یخد راتأت ددع يوا هدورک رکم
 ۽ قداموق بولوا دضم اما . كدنا عامسا نشوواط یراتا نکرد
 مزی ناه رایدلک هنناي كرلتآ مزب تآ هناد چوا كدروک ی | هرکصندنامز

 یراءرفک وقم نالوا قفز هر ناه ریدلآ کد بولبراص هراتآ رلمالع

 ندربقح وید زرولو یرلنویزب  ردک هدنق هدنسارخ تامهوب یرثبحاص كرات اوب

 هني زب رایدتک بونلتآ ]٤[ هلسار شیوردو دا شیورد یلاخلخ بولآ نذا

 كنسيدب بولآ نراحالس و یرابابسا رامالغ بولک هنیراناب [ه] كنيراشكر اتات
 هنر فک قدم كوز کف 1 رکعت دتفاسزل -*:زاب کنخآ تراک ی توک او

 بورتک هبا ددنق یراراتات نالوایرابحاص تآ [*] یارب شیوردو دحا شیورد

 نرلیربغ یداقوح رانو یدتیارلوقسم هدمکیدید مهروتک هناي یا یرد یرانوب

 [۷]هحدیا هحاب نارباک یلاخلخ دما ش ورد یر هد له دياشاب یرلن وناه قدرحاق
 نداروب مثاطاس ناه بولآ ران آ نرابابسا هلبراشاب بوسک رلوقسم ید نسیکیا

 [۸] زامقبح ناجر, ندزب بولک یسیرک كرانوب یدمیش هدارحوب هسخو ماقلاق

 (م) ردیللوا ( هجدرقشف ) یسورغود [۲] (م) ردب-انم یسلوا ( هرب ) 1
E 1كن رگشا ب [۵] كنار + 2 [۶] ىج > ط . يئج : پ .ینج  

 ناب : ط . هجدیا هجاپو هلک [۷] ییارت : ك ]٩[ [ (م) ردیلالوا (كنبرلعا) یسورغود]
 رزامراقج : 2 [۸] [ (م) ردنکعقلوا ( هجشداهماب نارب هلک ) هروک هنسهخسا نام ] هجن ےک
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 یلچ ایلوا

 یدلوا لمم بلک ردق نالبق [۱] نامزد هبترموبات ینمی یدرولوا راوس هنتآ هنب
 هدهدیعل هفاسم یلخ رب بولآ یرانوبف ناباسب چ اقرب دنامه یارص هابا ران
 نرب كنوف رونلایع بوشلو هننامطح هعلق بوراو هدنا بولوا نایاب هعاقرب

 یرلنوک شف كرهدبا تفلا نسح هل راذامطح نادوبق كدنا لوانت بود بارک

 عطق بولوا هناور هلوب هني هدقدلوا رصع تقو بولوا هصق ران وک هللا قالوا

 یدکو مان [۲] هم اعد هدنرانک قامرارب ندننرهن_كرهدبا لحا یطولزا م
 یهاش ) بوک هنناح یسهعلق قازا نالوا [۳] یلاح مرق ندنا بوک هرزوا زو
 بولوا ماشخا هدنسارحخ تابه راکرخآ بوک هدننآ بولوا نایاب ( نمرک
 ( یلکرح ) سالا رخآ بولاق هدهدصب ةفاسم یخد هملق یعودلوا نک اس كنا

 یارصوب یرورشلاب بولاق لاجمب باتین زع زابلکو زیرلپدنکو زعرلتآ هدلحمرب ما
 ققحت رد ) قدناب هتحار باوخ ود ردلدتعم اوه بونشود زعرالک هدناپه

 بوطی همسارس یک شوهدم تسم مرامالغ و قیفر ها ( اعم بلک تقبقح
 [] جاوا یدنهروصنم ابب و ريقح اما یدیا راشمزاو هتناوخ فیک باا
 یدشلوا لا فصت زونه یخد تقو اما هدزعاب زعرلماک هللا زعرلحالس هله كدا

 مان [5] قاش مزب بولوا لح ییدرتسوک شاب ندکلف ٌهیق زونه هدكلف هام

 [7] هکمرکنچ بلک ناه شمرطب هدهدیمب ٌةفاسم یلیخ ندزب زمبلک زر
 یزع راکولعو یزعراقفر رومنم اباب مقفرو ربقح ناه هحنلشاب [۷] هغمرفتاحو

 را. دلوا هدامآ حالس رپ هج هح دیا را دیش ا راد فک یقیم نعال وف ددع چ وا

 هزکیرارزوا بولوا نایرع غیتلاد هدنرالا یاردب یاغون راتات ددع یدینآ لوا ناه
 نوصماص اوہ بولا [۸] نداطلاح ندنزاغوب كيلک مانولپ ناه هحنغارب تآ
 مزب رلزاتا هجندیا هلح یک نالسرا هرلراتات یلتآ وب هرکرب نوصماص مان رقحو

 رارانا" هللراکتفوت لوق بولوا راوس هرلتآ یخد رب بوسسهلوب اهر کلک هزمتسا

 5:9: [co هچ اعد :.پ . هج اعد : س [۲] نامد : * [۱]

 : 32۴ بت .NEED کمرکح : 4 [4] قاب : پ (4] قنایوا : ك [4]

 نسهطلاه : پ [۸] هفهرشاح
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 تفوقح هدراکب وک

 ۱] نکرردزک هدراکش دص ی هام رلماک نوصماصو هلاتمالسو تو هدنراتسال و

 تنم بولوا دولآ کب ربخ ی ندرابغا هلبلوب لکوک وید نوسلوا رکش اکس زکدص

 هدادغنالس را ر2 یر, هكمرا لک نوصماص اما مدتیا هح ون هرناحرب بودا اد

 هحو هل هحنراو هن رات ترود یللا ندنځ رات رب یللا كبب هدنناذ دح یدیا رزکی

 مدم روک هدراید رب یربلکهل وا كدتبا رفسو تحاتس ردقو رلناتسرفاک [۲] قازقو

 ییلج ابلوا یهالاو رلهنک بصعتم هجا یتح یدیا رارزکب هطساو رش [۳] عوبش
 حصاو ظعاو 5 ی راردارب یهالاو "هدنر اکدید نرلسد كپوک مکنس راد ى

 رایدلا بیرغ مدا معدن و لاع حاسس رب ندماوع یک د اوب نیو كولس بحاصو

 هحلمس هدرلبلک و مر زک بودیا کش دص هللا رلملعم تاک و نیک رب

 مدآ 9 هدنوک قزق هسل وا دیدار ی تقرقح نال وا ۳ کل م رە زس تق ہقح

 یعیراتآ و یمغجرداح بوزک ]٤[ هلمرابلک ویو یدرولوا رابع بحاص لماک
 هسل وا تقمقح هب هدیلک مدآ یا مدردیا باوجود رجلا کد یراکداکی هحیک سه

 مدبارخ: هدنق لا كاا هسخو. رو مرا یف یک
 تاوصا كربنآ الصا یدرارحا راقلزارد نابز [ه] هریقح رید رلیصعتم هجا وبد

 بودیا ادوس عفر [۷] هلرلت او رلرزو یزانو رابلک بويا عا [+] یرلیج
 تاک: نوصماص مان واب یراب 9 مدیا لئام هحیهاک هراکش و دص را

 هدسا وبس تالو 73 مکیدلوا مدد رام س بول وہ ردقل وا هد وة سە تالو 3

 ترفم ردق یرلراح كنیرہش [4] هحرح هدرصم رادو, [۸] كناوزم رهش

 كاب یب بوب هماک مان ولاپ وب رابه مالع ر شمدمرا هنغولب یتح یدلوا باک

 نالغواو یدرطی ناه هسلورو بلک نا یدرروتک ردق تعاسرب اورپ یو

 (م) ردیللوا (مبس) یسورغود [۴] وقارقو هچو : ك [۲] نسرردزک : ك [۱]
 هدهخسن وب ]هریقح رلیصعتم هع : ك [ ه] (م) ردیللوا ( 4۶ رلبک وو ) یسورغود ]٤[

 تاوصا : 2 [1] [ (م) ردیللوا ( دریقح ون ) یسرغود دوخاپ ردتم یمه (رد)
 ( رجا توصل تاوصالارکنا نا) فلوم هکردیللوا (یراربجتاوصا )یسورغود] ین رانعم
 [ زدقو ( رت او ) هدهخن وب ] هلرارغزو : ك [۷] [ (م) ردشعا حسیمات هنلماح ما

 هجرح : پ . هجرج : ك ]٩[ [ رد ( ناووسرام ) یرورشم ] كنوضزرم : ك [۸]

eتیم یاب ۷ ۷  



 یلج القا

 [۱!نمرک و تحسا لاکشا نارد
 یدب یامطح ردءهاف براص ندحاغا هدنرانک نتره هدنمکح وقسم یخدو

 ردنام رکن نحو دوجوم ینرامه هدراصح نورد ردموق كلام هنج دونح كر

 بولوا [۲] یرلنوک ماندب رب هدلب اراصن تلم بولوا لدتعم رلاوه یراب تمکح

 نوک کیا رب بودیا اجر هجلیا یراتیالو نابعاو یرانامطح یرانادوبق هملق هاج
 كجهدیا ترشع و برط شونو شو تلالض رفکو نیآ دب بودا قاروطوا

 تآ هبناج ررب بولوا راوس یربیم بوراقبج نرلتآ ندرلیک رافک هلج هجنلوا
 هز راناقیفرو نامادخ بوبد ردتمینغ تصرف ید ربقح ناه رلیدتک هکمردنزک
 یرلراک نوصماص یربا ددع چوا غیدشط ورب ندنراراید نالا بولوا راوس هرلتآ
 راکشودصبول ۲ رلهرفکقفر داب لها یسهرفک وقسم ییا بوراعچ ندیک یخد

 كدتیا هار منع بودیا روبع هفرط وشرق هرزوا زوب یت رهن هلی رط

 هوولاپ لمم باک تقیقحو ریتفو ریذح ماجارم تشذک رس نایرد
[r] ۶رقجو  

 یخد نارغز بلک ید ددع چوا تولآ هکدب ندنرلربحز یرابلک لاثم دسا مان

 هنلکوک كرق-و ءرزوا تآ نکردبا راذکو تشک ینوماهو تشد قاربهرآ راکش

 ۱۰۷۲ و ور ندنسهنس 6 a یالومو یهاشدا یهلا مکیدلک

 هقراجاد تالووزقراق ود تالوو نالا تعالو مدهثس چوا هحراو یمهنس

 هل تیالوو لورق تیالوو هچتبالوو كنملف تیالوو هحع تیالوو جافسا تالوو

 ناتسغاد تیالو و عرق تیالوو نادغب تیالوو قالفا تیالوو لدرا تیالوو

 تیالوو ناتسعااف تیالووناتسکدشه تیالوو زاتسزکرح تالو هنيو مح تیالوو

 كس كسب كدردنا تحابس هلتمالسو تح یرلتالو هراب زوقط نواو ناتسووقسم

 وقسموب بويعا نامردیلاخاشوشم نآ رب ین هدناتسرفاک ردقو 6 انثو دم اکس

 ر هدکنازاصن تام 3 ۲۷ نمرک.تحشا نب «"ب ۰ نمرک. تعسا : 213 ]

 اوهو : ك ء س [۳] یرلنوک ماندب

 بس: ۲ بس



 یسهعاق نمرک یاق وط

 نمرک یافوط مظع ا فاصوا

 هقشاب گردنیتم نامرک ندجاغا یالوط ندسدسم لکش هدنوانک نره دو

 ررود هدهرقیرابگهقاش سوروا ءراپ زو بوکود نت رم 6ردقلنادوبقو قانامامح
 بوت [ رلکنفوتو رلپ وط ید ندهعلقو ردکشلارق وقسم رخ و لوا یدو یدیا
 نامطحو نادوبق هرقح و هيلا بونلوا لوانت رامظع تفابض بوح ا رانامداش

 ردهعلق كوك اما راشدرض ۰ یرایک قازقیریغ یخد هدنوب بوریو راياده رفاو
 څا ردق زویجوا راو یراسوحنمراد یلوتروا ندشماق و زاص ردق یللا هدنجما

 یلهسینکیدبو یلوا كيب چ وا هد رانک نترهن هنی یراصخ هرشط راز یلوقراصح

 یرانامروااما ردقوب هحابو غاب نداتشتدشیخد هدنود ردرهش یناکدردف زوبحواو

 وقسمفرطو ردقوب تیا هنسهوبعو یوبمو ردقوح تیاغ یراناتسو كيشمو
 یاهمانرد) [*] ( ردهنوکو یرلمسا اما ) راو یرلتالک هلبا هحهل هقشاب كنبرارفاک

 ... ( ناصع لها هماز ةرفاکءاسا

 بودُک راو دعر هللا دعاسممایا قفاوم بونب هراقازق هنب رحسلایلع ید ندهعلقو

 نمرک ورفرزوم فاص وا

 ناءطح هقشابو یلرکسعكم ییا هدنمکح وقسم هدنرانک نت ره یخد هعلقو

 بوق هک ینآ بورک ینآ قالقرب هعلا هدنمرکو ردهعلق هشوک راح ینادوبقو

 وشرق بوردلی یک مرداب یرلوص ماظعم بولوا مقاو كمن هرک هح اما مدتیا ظفح

 هردروقدنخ ر هنکواو [۱]یدراتح بوسرو نامزو ناما همصخو یدراقح هفرط

 یدرانات نالیک قامرغآ هکاقح یدرانآ یک نارج هفرط وشرق یودنک هسلک

 راده ندنآ ۲۷1 یدک نمژوزو نولو لد: ل راوق ا

 بودک یک [۲]فتاه قرب هرزوا یسایرد زوب بولوا راوس

 یدراتح : ك «س[۱] راوقیجا رطس شب هدنسهخسن پ « رطس مراپ هدهخسو []

 (م) ردیللوا (فطاخ) یمورعود [۳] یدلوک مزو بولوا لدتعم : ك « س [۲]

 بس ۸۱۷ ۵ سی



 یلچ لوا

 بویقش یک مردلی ها رانکلب ریصح یک راو یا اک ےک ارم نزن د
 یرلدب راح ک هدنررللا رارفاک ییاو نوجما كمردنود نرلشابك رک ا کردک

 یهدنرالاهرفکییاوب ییکبوریوجهرب یرلکدندیا دارص ناب كنك بوروا هزوب
 ا لک هسرف نونیروف ى رک او :راروتهوق هبا لارا

 یهدنرللا رلهرفک روک ذم ناه راو [۲] راکلد رفص [۱] یسهک تا هدرب ییا
 هرزوا زوب یرلف رص  بوقص هراکاد ددع ییا لوا یرلقرص ردنوک یلابراح
 یرلربصحنالوا یرانکلب بولاقهرود را بونلپاص هزوب یرلهراحقرصهسرلرروا

 یرالیه هر یراکدندیا دارم بولوا فلاخ راک زور مایا کو رارالامزاص بوراص

 اوه [4] دنمهرس بویلوا راک زور الصا دوخایو [۳] هلوا لا كمتک هرزوا زوب
 یراق رصیلابراح یحوا لوا هتیرالا یرلناب یتشک ردق رشنوا راتوا كنىكرھ [ه]هلوا

 با زاغآ نکنهآ و لوصوا بولبزید هرزوا قایا رلهرفک هنیرانای ییا كنیک بولآ

 « وتسودایا و هلوقن پوشا ایا وشاقاا وقس ایا یموتسرخ توق هرام ژوژایو ژوژاب »
 ربصح هگدروا هزو یرلبراح یهدنرللا a دایرف هللا العآ توص كرد

 هراشید زومود یناص یراتل آ راک اریز راجوا یک شوق ۍرابک 5 ءدایز ندنکلی

 رکع هل [۷] یدرایا رود رک نشر رولاب ىلا مردشازد بورطب

 هدنجا راقازق یکوب هلزعراهاکتبورابلج و هلزعب رلت اقحاولو عباوت عج ریقحویاو

 [۸] دموووسپ رلبقار هقلروخ رلهرفک بوریوج بابک هدنسشاب راشت آ بوروطوا

 قانامداش بوتآ راکتفوتو راپوط بولوانیز هلرارکیپ یلجاخ رایک بوما یرلوص

 ادخدج ردکیکراقبج قوا ندیاب یتت هرزوا یمایرد زوب یک روللبب لوا كرهدیا
 یرایک كرلبرعو رغسو نویق ییدربو یهاش قالق اما یدردیک یک مردلب میک من
 بودک هلبا مایا نوکلوا ندنا یدرلاق ورک لبس

 «س [4] هساوا :ك [۳] یرتکیلد :ك [۲] [ ردشملهکرح هلو ] یسهلقرا : س [۱]
 یرروغرود : ك .یرلا رود :س [۷] وتشوو :پ [1] هساوا :ك [۵] دنمدرم :ط ك
 ندمووس : پ .دمووب : ك [۸]
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 یرلفازبق قازق

 ید شکود هدلم و اما رلیدید رخ هلا تآ ندنغوداوا برق تاق یعولط

 نوجا كمجا هدلحم وب ما شمزملع هللا تآ یوص نت و هدکدلک هلبا نافط

 رهش ات ید و ردرهن تابح بآ رارلآ وص بولد ندرب كيب زو هڪ یزوب
 ردقوب نمرک هدنسارخ تاه كحوک هحناک هلع وب ات ندکرت ٌهعلق و ندناخ ردژا

 ددع زوشب ینامطح نمرک صارپ ُهملق و ندا رارحوک بون قلاق موق هاح

 صد هدنرازاغوب كرلاپاعر نالوا هدنمکح هلح بوریو دادما هما رکسع یلکنفوت

 یهابرد یزو یسارح تاه بوک نراق راح لحسم صد هدنراقیآ و یراکنفوت

 زو بوجا نراءقار هقاروخ بوک نرلکروک شق رلهرفک یلقراح صد هرزوا

 نو رطاخ یا ید ینامطخ هعلق یدراردیا تمذخ بوکس یک ناربج هرزوا
 ۱۳۰ 1 رد هل رکسع

 یرلک قازق بار و باع یاشاع یاع ترب» نابیرد
 كمتک تاناوبح و مدآ كاوا یسایرد زو ناکود هدنسارح تاپه وب

 بوذیا ادب راک قازق هنوک رب یرلءرفک وقسم موق ندنغودلوا لاحم ردنا لاح

 یرلکیک دص و یراشید زومود لج هرلجانا شرک نلاق ی كرافارف

 هرذ ناه ررود هایجوک هرزوا زوب راقازق بوقاق یرازونیوب رغص (۰۰) ۰.۰. و
 [1] ءدنرس رب و رشیکیا كراقازق هلح ره هفجوا یرایک قارق هام ردق
 قازق یهو " راو یرانکلب ندربصح شلوروا ندشماق و ندزاص هدنراکرد ماح

 هد نلقاعوا و. زازوفنآ لاقع قاط :ئاش افا نآ رز
 زو اما | ردیرایک قایق هدامآ یرللوب قایا و رلخیبطم و رلادوا شلتاج ندتخت

 یوا و اھ و یراکروک ه و یتفود هن هلرایک وب هللا قالوا هرزوا یسایرد

 راک نابداب .هدع زانوا رش د مزوک هتسکا هنمنلارف . یزانکلی ندرصح قاجعآ راو
 هلمکسا هرفک رشکبا هرزوا لایق نالوا یثاب یرایا كنکره نکل راو یرلرفاک

 صد هدنجوا رلقرص نوزوآ هدنرالا یخد كنسکیا بوروطوا هرزوا راهتخح یک

 پ (۰۰) هدنرلرپ رچوا و رشیکیا : ك [۱] راو قچآ رطس چ واهدنسهخسن پ (۰)
 ردقو قیجاآ هدنس ۹خ
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 یلچ ایل وا
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 ارز یدالوا زعرارادتفا هغامقح هرشط ندنروا كترارفک نمرک

 هلبغالوا هدعباس ملقا بولوا [۱] هدنلعفلانعات كریرهمز یاش و كنرا
 هن ره هله یدرولوا یک یبهرد اغ یرلهرا بوالتاح رارب نداتش تدش

 نت هدل یضمب نکردک هجنرانکنت هبرغ بناج بوقلق ندنامرک هویژ هسیا لاح
 دود توداى یوص نن نوتبسوب نسارح ته بویالتج یزوب یوص

 زکیرلتآ هنوز رب رع هن بولوا زوب الحمیسارحت تابه یک ناروم و فج و روللب
 هسیا لاح ه سه مالک لصاح بولوا یرارادتا i ك زع رامدآ هداس ه و

 بوبوروب نوکلوا كرکج انع و مر و الب و درد

 نمرک صار فاصوا

 یسیاطقلاق اما قدلوا لخاد هلتمالس بوت آ ناج هبهعلق و لاحم و باتى

 لالاف بولق رلتاناویح قوح هرزوا زو ندرارغص و ندرلنوف ییدرو كنهاش

 یسارح تاهه بولآ نراقازق هلبا رلءرفک كب یتلآ شب ینامطح نامرک صار,

 یرلتآ نلاق مبج هدیورغ تفو بودیک قارجوایک شوق هلبا رلقازق هرزوا یزوب

 قاروطوا هدنمرک صارپ ةعلق وب نوک رب رلیدرتک هبهعلق یرارغص ناوبح و
 یدلوا دبقم هکمروک راکرادت هغءالوب یاب یا ینامطخ هعلق كدنا امص بودبا

 ۱۳۳ لار قسم راو لوا رده جاغا نیتم تیاخ هعلق و اما

 هدنماو ردعدآ كم چ وا لماک یرج بولوانیتم یاس مرم لکش هدنرانک نت

 من تم م رطش یرلفاقوص هلح و ردرلوا یلوتروا شماق و زاس ددع كم

 یل ا شب و راویرالوق یراتا" كدشهردق كيب و قارق ردق كيب و ردشقلوا
 زک لاب ددع چ وا و راو ییاخ دذع رب و یرلذاکد یک روک ردق یللا و از

 كنه وبوط مظع هدک دلک هبهملق هلبایما زب یتح ردرلپوطیهاشیرایربغو یراپوط

 هلبرلپوا یرارانا یقلاف [۲] نالور عنصم هرشط ندهعلق وب و رلیدنا یرانامداش

 یادتبا اریز ردزآ نت رهن هدلحم وب و راردیا یتاص یلآ بولک هبهملقو بونق

 [ ردقو هلک کیا و هدن.هخسن ك ] نالوا عیضم : س [۲] یلعالانیع : ك « س [۱]

 — ۸۷۲ تب

 تی سا یا ن



 O تم یر

 یرب ( نولو )

 وشرف نوحیکنا ردیلنا لمم یللاقرف لدار هدلحم و ارز یدرونلوا عامسا

 یرلامما ندرهکیدمرک هنیراجما بودیا لصاح نیقیلاقحو نیقلالع اما ردزغولعم
 نکردیک هلامش بناج هدنوک یجنر نوا ندنا  یدافلوا ریرحت یرالاکشاو [۱]

 نولوا مع رهم رانک لزنم

 هکجوک بونق هحنرانک نترهن بولق هزعدرآ ورک قترا لدا رهن هدلحم وب
 هدالابام دقه ب واکو ر ندنرلعاد یالو وو كو وقسم o وات چ ره قدالشاب

 قانقرب یرلنیبام هللا لیدا ره هدلحم زمتودنوق مان [۲] (وزوا كرو) نانلوا ریرحت

 یرلفدزاق مظع قدنخ بودا طولخم هنیرلر رب یییدا ره هلبا نترهم یینامع بولاق
 هدلګ وب بولا رعوا نترهن بیرق هلحم

 [r] نامرک وز

 یسهعلف قازا بوقآ هبرغ بناج [ 4] موبلاهدسب بودیا نایرج ندشتلآ
 یتادوبف نامرک هویژو رولوا طولخم ندزاغو زوقط هنیزکد قازا هدنسد

 یرانامداش پوط هجیابخ نک رک هبهعلنبوقبح وشرق ءلمظع یالا هطایامطخو
 وشرف ردهدنلامش فرط كنت رهن ید نمرک و یدنآ راتفابض مظعهملا بودا

 كنت ره هدلحم وو ردیسارح تاهمع لوحوک بولوا یک اخ نمهعاق قازا یفرط

 هجهرقو رزنخو یربغ ندرلمدآ نایاب عردرانامروا یلجاغا ولوا هلبوا یراسیو نیم

 ردشلو يا نسارح تامه نرم هدلحم وو نم هریک یقولخم رر ی ربع ندنرلنا و.>

 رب هحبک لوا نکیا نا هدنسهعلق نامرک هوژو ر بولق یرای یراب تمکح

 ندقووص نترهم یلامتهللامماب بوسا یراکروز راک زور زاریو مقع 2 .رواتشتدش

 رافک موق هلح بویلشاب کک راقازقو رلبرع كيب هج ندنتسا بولوا دمجنم
 هوژ مکیدلوا قووص دیدش رب اما یدلافوج یرازو و یدلوک یرازو

 : 3-9 .یروا كوو: 4 e ردیللوا ( یرلایسم ) یسورغود [۱ ]
 مویلادمب : پ [6]
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 يلج او
 ضابب بوک ردیرد اما ردیرد هلیب یرلنود و یرلکلموک یتح ردریرد كنآ
 بلارادوبلا لادوق یلغواكناوهاش قاعوم یلغواو هاششیاطندآ رددغاک ی اتخ

 هل رلازرم یربغو بلا [۳] یاب وبلایولوصو پلا [۲] یوتلواو پلا [۱] تالوفو
 رومط نراه ضا وقسم هل كزهديا انئودح كر زوب رغ ودور وق: بوشاادو هل

 حالسرپ زی رکسع وقسم هلج بودیا هدامآ یرکو یرلیازعراپوط بوناج نروک یک

 بودرکس هرجا نایاب تاهبههنبناح لامش نوک رب هرجا ناتسغیلاق هنیر ارب یثاب تآ
 هل هحک لوا نوکلوا ادخ دحج بودا ثکم ا مظع لدا

 كجوک کهدنفرط وشرق كلیدارېن بولوا راو س هرایګ هراپ یللازوب هلرکسع
 یعوق یاغونو كدشه هن اما قدلوا نیما ندخاملق موقهحلپس بوصب مدق هتاپه

 هحوک انوق هدنراکجهعلق وقسم لماک نوک نوا هحنرانک لدا رهن ردقوح هدنوب

 ندجاغآ هج یرلهعلق نالوا هدنرانک نتره اما كدردک كريوروب هحکپ هحکپ

 رانامروا و رلغاد یرافرط کیا كنیرالع و فالیدا رہ وب اریز ردرلهعلق نبتم

 ( نمرک ولوه ) ندنا ( نمرک هوسش ) الوا ردجاغا هلح یرلهعلق ندنغودلوا

 ( نهرک [ه] هنیراق ) ندنا ( نمرک وبنوص ) ندنا ( نمرک ]٤[ هشوپق ) ندنا
 ینةشا ) ندنا ( نمرک لاحم) ندنا ( نمرک ولیسو ) ندنا ( نمرک هشولوپ ) ندنا

 یرانادویقو نامطح هلج كراهملق هراپ نواوب ( نمرک هسوباق ) ندنا ( نمرک ]٩[
 هلدشه موق هدنرلجما تام هرکسع كس رشتلا رش ٠ ىرب نهو ۰ ردهقشاب هقشاب

 ررب هدنرلحما ردرلنمرک لوحوک نکل ردرلهعلق ختم ردراو یخد یراناملسم

 قار قلاب یرلنابورشموتالوک ا« راو یرارازابو یوسراجو یرهسلک رشکیا
 یراریزبخ و یرانوبق اما ردردان یراتالوک ام راسو هوس یرعردازوو [۷]

 بورو ایاده راثوق و رارغص ردق كيب نوا هبجلا ندرلنمرک هراپ نوا ردقوح

 هوا كلداوسشرف كل رلهعلق و اما یدراردبا یرلنامداش بوط هع وق هدهعلف یه

 بواکهایجوک یسادصیرانامداش پوط یخد ندرلنا بونبروک راهعلف مظع هدنفرط

 [۵]«ثواق : ك [4] یاب : پ . یاب : ك [۳] یونلا : ك [۲] بالوق : 4 [۱]
 قرع : كل [۷] فسا : پ . یتقسا : ك 6 س [1] هنداق : ك

 تیم ات



E eT eT 

 دصتم ند ( رفصا ی )

 کی یند اما راردیا مکح هجثراو هنجوارب كنابند کیو هج راو هتاملظ یخد رانوب
 نیرسفم ضمب هدهنقح یرفاک وقسم و ردقوب یراهعلف بوصب مدق زونه هیابند

 وقسم یالو [۱] قزوم ینیدراو كرقحو ارز راشهد ردرفصع ی نیدمو

 | ردیرلهرفک قزوم, یلزوک, لوچموک, یک یرازوک/ قلق "ید. یرازوک تل راهرفک
 نیدلایم نوفدم هد هداص فر ماشو هرزوا یرلرابررد مالک كنیلع ترضح

 تاعلصا ادالب ابو یرلادالبای ) یرلقدروب [۲] هدنسوصف كنراترضح ینرعلا

 روفسم موق و یرافدروب تراشا ود [۳] ( هغ نم نوسلارانص نعر ذحا

 مولعم هوش هنیعمتسم یافصاب ناوخا اما مالسلاو راشمد [ع] ردقملق موق

 تراغو بهن نراید وقسم هرک چ واو نغاونا كغاملق موقوب رکا ؟هلوا تداعس

 هرزوا یفوام نرلنالاوحا كموف ییاو هرج زمفیدالک | و" زمکیدلب بّودیا

 هجردقو رولوا باتک دلحر هقشاب زت وطما هعوم ردناع هادخ كسهلا ر رحم

 نردبا ییس هغامقج هنفرط یالو قازا هللا كب یا بودبا افتک | هللا رحم

 قلاق هلح بولک هلبا رلعانغ لام باس یراندیک هرفس كغيلاق هاش یسیاط

 هایش یسیاط هرقح و هدناحم هار مع بوریو روتتسد ]°[ هک ندنرارورس

 یاتخ ندنسیرد یرلورواب نغم رشکیاو تآ رشیکیا هاش قاوم یلغواو

 ناسحا یرامالغ یربسالدشهو یاغون ددعرمشکیاو  راکروک ققرو ال یکدغاک

 راتآ سار درو . یرلکر وک :یااو نغص نوط رر, نانحیمه هدهع راقفرو یدتیا

 رغص كيب شبو نویق كيب نوا بوید [*] (للمام حسلا) هاب یاو یدرو
 PANE ۳1 یراکدب ردق وب الصا عاتم یربغو لوب ها هد لنز ارز یدرو

 قلو یتسورغود ردشدلک اب هرابعو [۳]هدناءک مان صوصف :ك [۲]قوژوم: ك 1

 « هرابعو هل مدزوس هرک ییا مدتا تعجارم هن ( صوصف ) كنرلترضح ريکا خيش نوجما"

 هسیدجاف ندمزوک رک ۱ « هسدغا هل رکا یدمشلبا همزوک ید ر رزکب اکو هده
 هدهدنوا مدقاب یفبقاب شوق رب هلوش هده ( هیکم تاحوتف ) یتح . ردقو هدصوصف هرابعو
 موق و : ط ء س . ردقلاق موقو وقصم موق و : ك [4] (م) مدمهروک هرابع زب هلو

 یخسلا ) هسلیقاب ] كلمام یخسلا : ط < ك [1] هیلا : ك [ه] ردقلق موق و وقسم

 [(م) ردنبقای هنمالک ( دوج لانم دوجما ) هکردیللوا ( كالمنم

 تا۸ سس



 یلچ ایا
 یرلتآ و یزاناسنا .,ردراکلام ,هرکسع كسرزون ہرک اواو مرک رر .یبیاط یهو

 یربتآ ادخ تمکح راردهدیهذم هنوکررب یریهو نهءهزکب هنیررب یراناسلو

 یرلوس 23 هرزوا یرافات رطو یلکلب زوکواو یلقایا هصق نيه هریو ریمسس تباغ

 ۱3 یکم | نومیص, و اکد لاتخ.هنی اما ,نکلوا زنان هتلوا لات یواعرط یم

 یرادرآ و یرلکواو زدنش کی وروس هري یراذراقو  ردراو یراق رط یربا

 قوج تاغ یرللو ردهصبق یک ینادرک زوکوا یرانادرکو ردعساو تیاغ

 شب یراتریوقو ردرلت | یتوقو یلجوکو یلجاص قوج رنوروس هدرپ بولوا
 کیا كنبرلزغآو ردراو یرلقوریوق نیلاق رتوروس هدر بولوا قوریوق هنآ
 رانا ردراو یرایشد شءقح هرشط ندنزغآ یک یراشد وزآ ررب هدنراناپ

 راقلاق و نوحسکنا رلردیا كاله ینریرب هلرا-ثشد لوا راهتستا كنج هلب راررپ

 هلا راهقلح صد یرلنکزد هنر ؟ بویمهروا ۶ ندراشد لوا هنیرلنغآ كنیرلتآ

 رر, كنیرلنکزد بولوا طض نږنراټوروب یرلتآ بوروک هنیرانورو كتیراتآ

 بونللوق هل رلفایا قلاقهلج یرلذنکزد بولوا للغاب هنیرادکنزوا کیا ید یرلجوا

 ید یرللاکشا كنیراتآ هدشا  رارولوا دیقم کما ارجا نراحالس هل رالا ییا

 راتوا ردرلتآ ردرکس بوطروب ندمجا ندع هجنک وا نوک وا اما ردوي

 هلدعاحم لح ]1[ یرلوالف كنىرلنور رو بولوا ىلعاب هسراف ور و ثكسرارب راتوا

 یرانوروببودرکس تحار بول [۲] هنیراقولوصرلت آ هدموطروب نح ؟ردشلراب

 هلج نوجیکنا [0] رارمتسا [4] نشید رتشن بل یخد یرلنمشد [۳] بوبادارغ
 لها هلحو ردیرتآ [+] رفصع ی موق هک اقح  ردقراپ یرلنورو لرلتآ
 هوا یخد خاملق موق وب  ردخاملق موقوب رفصع ین موق زانات یاملعو نیربسفم

 نایاپیو دج یخدرانا یدرلا هفرصت هضبق یناند هل ید یرفاک وقسم موق
 ردرلنک اس لارفو نابهاشداب زک نوا هدنتموکح تح کرد ازا ةا تلم

 نرلقولوص : ك [۲] (م) راو نوتسوا هدنت-وا كفاق ید هدنسهخش هل [۱]

 یمورغود [] یوم تآ : پ . نسیدرهف تآ : 2 [4] بوادلرغ : ك (۳)

 [(م)ردهلود هدرلناک هرکوع ندنو ] رفصا : ۵ [5] (م) ردیللوا( رازمتیشیا حر :متشا )

— ۸ — 



 هلو ندنلبد قوملاق

 یحافا توکس = نادوا رق = نکوا [۲] مآ ہددا ]۱[  نت هوا
 شنوک ک نران یآ ےک ہراص هلوک -ح[۳] نوروص یحاغا قاوق كنس هلوا

 مالسلامکیلع = ودنموات مکیلع مالس = [4] قانودنم  زدلی = نودوا
 شید [۷] ینمیج رفالوف ح[*] ینمرویق یلخرزیثاب = [ه]ینیوغولت
 نوروب = نسروبق [4] كوح رازوک کیا = یمدود نسیوف [۸] كوا
 [۱۰]وادجرد رلقاپآ و رللوقینملوک زاق نغآ = ینمەمآ راشاق ینمرابماق
 تاقهلاموادج  .یرکاتآ تلوغوط . یک تآ ینیایواتآ ت رازاق قازرصک

 [ ] رنک یمارنم --
 ییاطو قلاق هاش قاح وم اما ردراو یرلهلهم ظافلا هنوک كبزوب هرک هع

 تغل چاقرب ندنناسل كرانآ ندلجا زمکیدحوک بونق نامز هجا هبرلموق قلاق هاش

 نراناسل كنبرلهاش قلاق ددع ییانوا رک ا یدنلوا رحت هدلحم وب یرللمعتسم

 نانلوا ریرحت هدالاب مالک لصاح رولوا همان قلاق رب زمهعومم ثكسلبا ریرح

 نرلناسل كنيرلربرب بودیا ماکت هلا ناسل هنوک ررب یربیه [۱۱] كرلخاملق موت

 نتخواتخو روفففونیحامو نیحات  ردرلمظع موق شعود یناهج رلزمالک | الصا
 ندنآ هج راو هامل تیالو نارش بلک تیالو و نانز تالو و قازق تیالو و

 [۱۳] ردرفصع ی موق شلوا یلوتسم هجنراو هجوجأم جوجأی ھو هفاق هوک
 هنیراناخ مرق الثم رلرید یبیاط هنیراهآشداب كغاملق موق ییا نوا روک ذم ویو

 یسیاطدرانوب . رارید هاشداپو [۱۳]رسیقو ناطاسو راکنخ هناعلآ  رلرید یارک
 یخد اما ردهاش یسیاط وب یمابابو هاش قاعوم مش و كوس ارج اما راربد

 ردشفلوا ریرح هدالاب کودتا لتق یرلکرح یاطرابق ینراهاش یسیاط كویب
 . ردیللوا ( مآ هدیدا ) هللا ب یلهطقت رب یسورغود [۲] نکهنوا : ك « س[ |

 (سکهدبدا) دوخای (ج رف هدیدا) روولوا م ولوک یسهلک (هد.دا)هرکوص ندکدید (م1)طقف

 لوروص : ك « س [۳] (م) یدرولوا شوخ اهد یدیسید ( یساروا كرلیداق ) دوخای
 یم یڅچ : پ [۷] ینمروبق : پ [1] یمیوغولن : پ [ه] واودنم : كل ,س « ب [4]
 هدنسهخسن پ ["1(م)رلرد (ادیج)هدرلفرطمز ]وادح : 2 [۱۰] لوح :پ ]٩[ قوا: پآ۸]

 رفیق : 9 .[۱۳] ردزفا.ی ؛ ]۱۷[  كرلقل6 : 411 13:. راو قبا رط ر

۷ — 



 ۱ سس ۱

 حابص بولوا كجاوه لظم رب ناه شمزالوا ماشخا هدرانوب السا بولوا نک اس
 الصا ندلجا لوا شعا زغا را اچ و هنيمز ید شنوک اما شمرولوا

 نوا قلاق موفو مالک هصالخ شما رار یرلتا تاناوبح ناه بویلوا یرلنک |

 ظفل رب و فورح رب ندنراناسل كنیرلر رب راو یراناسل کیا نوا و هاشداپ کیا
 سود کت نوا داب لای رب یا ویت ."ودقوب یرالاحا قالک 1. تشل

 ۱ ید قرق زو تودا راذک و تیکت ودان ملاقا یرلرب قلهاشداب یحاص هطخ و

 تاک همش رر, ندناسله هل هس نهظفاح توق بودا عج ناسل [] ددع

 یک یاک نوصماص و لکشم ردق یراذاسل قلاق و اما ردراو مدادعتسا کما

 قوچ یون فرح و یساه فرح و یمیم فرح و یمال فرح یلادص موک موک

 مدعيا عاتسا بيهم ناسل

 ( یعاد و [۲] یاب و غابو و غاملف موق ناسل نارد )

 ۲ = روق ۱ = نکن رلیاص هلیوب یددع [۳] كراباسح یسیرب الوا
 ۷ ج لالود ٩ = ناغرود ه = نا ٤¿ = نابرود ۳ = نابرق

 نابرآ ۱۱ = نکننابرآ ۱۰ = نابرآ ۹ = ني مک 41 ناعا

 i رع: = نوروف ۱۳ ج (۵] نابوفنابرآ . ۱۲ = روق

 قایلف = = یالهش همزح ک نوسودوق تآ = ناخام وص = نوصوا

 لک = وصهرراهن قام = اۂطوق قاشوق = هوب كروک = [+] كبد

 كنفوت = و یقلتوا حنوصوا كداک شوخ >ح[۷ ]| وصرهردنم نسروطوا

 ]٩[ رکدیدا- [۸]یافوزوا یاب = نو جلق-یدلوا . رداجسب هکر وسوب

 : ص [6] اا الوا : دل [۳] یاب : ]۲[  ددع قرق زو : دل [1]

 لبد : هل« ب ]٩[ نابروق نابرا : ك: س « پ [ه] ناعا : ك . ناعا

 کردیلنوا ( یک هدیدا ) یسورغود ]٩[ یاغوروا : ك [۸] وصهزهدنم : پ [۷]
 روهتسیا كعد رولیئد ( رک ) بویمتلیوس هلدا یلدا هسرتلیوس هدنسهزاد بدا فلّوم

 كلوب تح رینلیوس هيد ( ك س) هدنسهزآ امنع هک رد ( ك ی س ) یبهکروت لصا

 (م) رلرید ( شمروو هفاک ینبس ) هدرالعف نانیل ۲ ندنردصم
 + ۸٩6 بم



 یرلهاش قولاق

 ندنراتروع یالو هنانزددع یلا هدنناب قلاق هاش قاعوم یتح شا مظع

 نسحا ىف ناسنالا انقلخ دقل ) ( ةيآ ) هدکودروک ریقح  یدیا راو راتروع
 هنعاج اند و یامح اما زامروغود ندمدا ی اما مدنا توالت نتیا ( موم

 یدید طاب هللرپ هک وب كسراد بودیا لق یسیدنک هاش قاجعوم وید نمزکب
 هدنو یديا روصم حورو مسح روت رب ایوک اما مدید ردلکد مزال اشاح

 یزاژوک و نادرک قآ رب ]٩[ سشموک ماح و محش و حو تماقو دق نالوا

 یسیاتفح نبش و رازوک یسوهآ نيج یلازغ و [۲] یلارق لحكم هلا تردق دب

 قاین ومرابره . ازا كالزیرنوخ بودیانوخ نرکج كن هدیاعاتسا راو یرازوس
 رکبم ۰ مدرولوا همسارس یک تآ شالوا [۳] یک هدنزوک هدکدروک هدنناب هاش

 هلا رلنوب ینااق ( هاش یسیاط هکیب ) شما راهبوب هج په رانو هدنانز تیالو
 یراممآ كکرا ندنرللسن یزاودنک و شعب رازالاق هلام اما , شمراردبا عاج

 هلو لوا شما راو لوک مظع رب هستسا قامروغود ناد راتروع شعا قوب
 هسرروغود ثکرا هدلح عضو بولوا هلماح یلاعت هللا اب تزوعبورک هرک رب هدب

 اما سشمرولوا یک كپوک یرلقایآ چق ییا و یسهدوک اما یک مدآ یرالا یثاب

 هلماح یراهربشمهو یرلانآ بودیا عاج راکپوک هنی هنیراشادنرف زق و هنیرلانآ
 درد ) شعبا رازاماق هلماح هنب نانحیمه رلهساا عاج ید مدا ی شما رازالاق

 هنسالو قلنارف هدنرخآ كملقا یجحدب موق و ( قلق هاش یسیاط لادوق

 هللا نرلباسحو دح بولوا نک اس هدتالو مان [4] ( تارح ندم ) بورق

 رایدنا لقيا رلنا زلشمرود بولوا ربسا هدنرلجشا ئوق كلدشه و زاب نالاعلابر

 یابربعلاخ یرلقدلوا نک اس كموق ون ( هاش یسیاط قلاق نابولوا تفصرد ) ندنا

 هدنایپ و كاخرب مولعمان هلباكمعا حرط ملقا ويد هبلاخ ضرا [۵] رلامدق سویلطب

 شوک ماج : ردنکم ینهوقوا ( شموک ماج « شموک ماخ ] شموک مح : ط [۱]
 قالراپیک رولت طقف هدکلن ژ یشوم وک ین زاح یتیصاخ شوموک مه 6 ماج مه هر رک هنغیدلوا

 ندنفرش طفل ( ةضف نم رراوق ) یککەد ( اس ةروس ) نومضم و هروک اکو ردکعد
 )ی٢ا رج قدمر 22 1187 ەھ زو اه[ لاس 07 @ روو لآ

 یرامدق سوسلطب: ط . رامدق و سویماطب : ك [ه] بارخ ندم

 ۵ و ۷ :یلح ایل وا د ۸ 0۰ تس



 تب
 یلچ او

 وب کرولوا نکاس هدننمه كوب هدنفرط هتوا لیدا مظع رهن هاش یسیاط یاب

 رولوب توان بوراو هیایند قلنارق و ناخ و اتخ و هنیجام و نج ان ریبک تاهمه
 . كنج كس زو هرک ردرود و رحوا رلهاشداپ کیا روک ذه وب هدنامه یار وب
 . كکدشه موف و یاغوت موق یرارسا و كتيراباعر قلاق . ردرلکلام هزکسع روآ

 رم ( قلاق هاش یسیاط صرف فصو رد) ردرلفوف رولب یراب بانج نرلباسح
 بولوا نکاتس هدنرانک قیاح ره زمغیدراو هتوا قلیا چ وا هلامش بناح ندلیدا

 هباقو ایاعر رحوک رانوف ددع كنب و هزک لا و هرکسع كيب زوب هزک یا

 رخ [۲] كضاح رب تاع یبیاط ]اك لشیاتس رد ) ردکلام هکدشه و
 یرلللوا رج وک یک قالاق ارات تامام “رد راک اس هال یعونطوا ولها

 یرلایاعر لوفب موق و لوغ« هدنرلجګا ردرانک اس هدرامظمهرہش هلخ . ردزآ
 (ءاش یسیاط [۳] ابوق ح دم رد ) ردرلکلام هرکسع كيب زوب هزک چ وا بولوا

 هرکسع كاب زو ءرکشب هلج نک اس هدنفرط هتوا ینمی [4] هدنفای هتوا كفیاح رهن
 [6] تسورود رک ذ رد ) ردراشلاص البواوو سور هنیراید وقسمرلت و ؟ردکلام

 هک کیا بولوا نک اس هدلاش بناح ندنره قلاح یخاد و ( قلاق هاش یسیاط

 نرنقدلوا كلام هایاعر ردق و یعوق هاش قاحوم اما ردکلام هغلاق كسب زوب

 رلنوب( قالاق ءاش یسیاط نلد كوك لصفرد ) ندنآ رلیدل ید راوقصم بوی
 كييزو هرک چ وا بوزک جاز جا بولوا نک اس هدنرانا لوک ناقح یثد قلاب

 [*] رش قح رد ) ندنآ رلردموق نوز ردکلام هایاعر كيب زوبکیا و ةرکشل
 ر رڭ یراددع نوحیکنا بوم یجدرلقلاق نیاسحو دح كرلنو ( هاش یسیاط قلاق

 ارح هجشراو [۷] هانز تیالو هدنرانک كطيحم رحم هدنتیامن كلامشات اما یداملوا
 رثرید هرلتروع ( هکیب ) هدیلوفم ناسل ( قاق هاش یسیاط هکیب ) . شا رانیشن
 موق براغ و باح موق وب بودیا مکح هنتیالو نانز ینعی رلتروع ات قلاق ب

 6 س « پآ ۳] كفاح : ب . كفياج : ك . كقناج : ط [۲] راقچ : س « ت [۷]

 ( هدنسهفاب ك هدنقای ) یمورغود ] هدنقی : س . هدشاب : دل [4] یقللقابوق : كل

 تیمورد : ب . . تمرود.: ط . تیمورود : س . تیمورد : =2 [%] [ (م) ردیللوا
 ح ناز : ط 2  ب [۷] قلا و یحزف : ظ ۱٩7

 تو



 یراهبمک هینشت ال كرولا

 نراغاد ردنکسا دس هلام رف یطاق ضن (ضرالاق نودم جوجأم و ج ا

 ردجوجأی دس یرلکدید ( غاد قاردلی ) كفلاق موق بودیا انب ندرانداعم میج
 ناهک یام.ق یامکح عیج بودیا انب یهبق یراکدید هک كرانوب ردنکسا هدمپ
 یملاطتسروهرداپو سوت هلیفو فوسلفو [۱] سوقلفو طارقسو طارق ندن رلاملع

 بوردنآراهبیجحت و هبیرغ تایسلطم هنی رلامکح مان یدیحوت [۲]ثروغابق ویهلانوطالفاو
 و [۳]یرک ویراقلسابمیج كردنکسابوریدتیا اشنا ةف وب هلیمیلعت كرضخ ترضح
 [ ]4 رلقملق وب ویلی! نعت رللکوم هباراتاملطم بودیا ناهنپ هدهبق ج وط ون راهحد

 (قاطقا ردلج)یخدو رد راتب رافعنامادخنالوا لکومه وسرو عا هللا [ه] رایی تالک
 زا رابیق ید و هلوا یرلغاد جوجام و ج وجاب دس ]٩[ رلغاد نبالابیرلکدید

 ج وج ابیراکدیدیدلوا كاله زعرلاباب بولت ندادص نلک ندغادلوا [۷] یرلسا

 هسک هللا قمالوا یناتکبولوا یسهلوقم ماه قاملق موقوب اما هلوا یمادص یموف

 ددع ناییرد ) [۸] رل نکودیا هن راتامالع تابیارغ و تابیاج نالوا هدنولکدید
 یضرا یور بولوا ریکناهج و شلوا یلوتسم هناهج رانو ( غاملق موق عاونا
 هاش ییاط زمعودشلوب هللا ناب یا مزب و ردراهاشداپ ددع ییا نوا ش٤ ود

 اما ردنک اس اعاد هدنامه كحوک وب هاش قاوم ردراهاش قاوم یلغوا و

 روکذم ندنفیدلوا شعاننا ك هنرلکچ هلن وسنالاب "راقلاقهسیا نده یهیلچایلوا زمقلۇم
 رار هیلوا موق رب یجنالاب رلهلاق توت رویشارغوا كما لح "القع قا همرودیوا
 نایلوا موصعم ردلکد ورغود كتا مکح هتسمال وس نالا اعطق و الصا كندرف یه طقف

 كشياو هکصوصخابو ریلسهیلیوس نالا هسیانبم هیسهنه ًاضعب هلبرابتعا قلوا ناسنا ناسناه
 یرورض یرهلوس ییالاب و نامزوا هسیاراو یمهیسایس و هبلمتعفثم ر كرلقوملاق هدنجما
 یرلقولاق هدرولوا لصن راربسا یللاوز هحنلک هن رسا كدشه نالوا ناملسم . ریل " یلاح

 هل رکب د ربعت و یسهم رو دب وا 2 رق ولاق اما هلم و هسربلاق ه زجاعدیع + راریلیپ هدنآ بذکت

 (م) ردیسهفارخ  یسهروطسا هللق نددادجا وابا

 E 1| ثروغاف : ب .. ثروغاثف : ط ك [۲] سوفیف : ]1

 رلغاد ندیا بالب بالی یرلکدید : ك [5) رلتدبا : ك [ه] هللا رلقلاق و : ك [۲]
 <« پ [۷] (() ردبسانم اهد قلوا ( نسالای) نردنردصم ( قعالاب) هدنر ( تبالاب ) ]

 رد رلشلوا شود هرازوس لطاب بول نکودیا ه : : كل [۸] یرلشاب زم راهدد یوو 2 سش

 و۳



 يلچ ایا
 راذک و تشک یناهج وب لالاتقیقح هکاقح اما . ( نیمماسلانم [۱] شاح )

 ترودچ وا ندنساوه [۲] بسک ردقلاق موق وب ناراوهنایح بآ یک ردنکسا بودیا

 ةرفکموق و قلاق هلببق و. نديا ناریس نارودبورک ینایاد بولوا رمعم لی زوی
 کیا و کردرللاط حایس ارب یرانات قللق وب ارحم یرفاک لاقترپ نکل  ردلاقترپ
 قوح یقلاق موق وب یتح ردقوب رپ یرلقدایصاب مدق هدضرا مدا وب كنهف اط
 ال رلردک هیاند کی بوراو هدرا كناند قلنارق هللا قالوا موق قلهاشداپ

 نیلاع [۳] حاوس هکاقح شمراردیا فوخ ندقلاق موق وب ید یعوق اند کی

 یرلکدید نهمک كنموق قلاق هلیریصق لقع كرنك دبع وب اما  ردقلاق موق و
 | هک بوصب مدق هاند روا بوک یملظ نینرقلاوذ ردنکسا هبق جوط روک ذم

 نا نينرقلا ادا اولق ) هدفهک : دروس هللا قح نما یر درب ]٤[ هدنناد فاق

 : 2 [4] جاس : ك [۳] (م) ردنکع قلوا (بآ) یسورغود [۲] اشاح: ك ]7
 (م) ردنکم هدیلوا ( هدننماد )] هدنناب

 هسرانک تل هفص یتیدنل و كاتسهح ول رس ( ۰... لاکشا ققح بآ هحرد ) ةد هنس

 هیایدعاب ءاکحو نوجاقوزیلچ حایسرک ۱۰ :ردهلزاب هرابع ود هللا قیلعتر نیکریچ ندهرک وص
 هتسایردزو لدو نان هدنق رشیمهکل وا برس هدنجما وقسم لح یکی دتک تن المهمتافرخ نعقولاقو

 ل ر هباکح یرلشوق باقعولوخد هنلاش بیعكنانودییو روم ندنرلتلایلامش بطق هدعببوراو
 یهلوا نال نکل و رنرراو هلع نالوا ىلع .الضا كناطش بوحک و بوروک هدایژر
 هڪ یځوو رداکد لوهم هدهنورو هدهیا لکد مولعم هحوا ردق رللګ وا ارز رد رفا

 دیونا بک ظفاح دم نب نیبح نی ىلع هتک ردمولعم هلوقع بایراردراو یناروظخ هع

 « ۲۲۰6۵  هلس » نوبام

 ۲ شمزاب هد ۱۲۰۵ كندنفا بتک ظفاح تالکشم لالح نالوا ندلوقع بایرا هتشيا

 موج یللاوز نالوا REG كرا وط ملت ىلا ردهلوب اماع یسالما هکردهشاح ینیدلوا

 < راک زاملیشالک | یک ینیدلوا شمزاب شالک اب یتسالما كنهک قوج ر هدئسهبشاح وش

 1 ۱ رس هطق ؛شموقوآ اما ی هخسن روک ذم فرش تاذ و .ردشعا داجما رلهرادع زامقح اتعم

 هلباقم اب هلباهخسن هقشأب هرصهزاو شلهکرح یاری FEE شم ال هطق یتسرضم دز زهک

 شم زاق اضمب وشەزاي یتسهقشاب هر ۽ شمربح یرهک مط 7 درهم هناقع دوخأیو كرودبا

  ردشلاق صحنم هبهک ییارب هدرهنح ضمب مهوب هکنوسرو تکرب ؛ردشعوق ږلکش رب هقشاپ
 ردشعریتک هلا ر قحهاعوقوا هدشعا افتکا رلمرج زکلاب هلبکم هایس یهک کسا هدر
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 یرهبمک هیبشتال كرلق ولاق

 هدزو نراك هنر پد :یسلکشا هقسفاد هدنتالو 4 ترک ن و
 بوروکیزمکید درکسهلاراتآ مزب هرزوازوب نکرلرزک هرزوا زو یرارفاک رلشلاق

 كن هج و یزعرامدآ زوهچ کرایدن آ رلپوط یی رایدنآ [۲] و  ردقلوا هزب

 نکردک بودیا تغارف [۳] نداماج یرایک یخد زر بودیا كاله یزعرلتآ
 ندرارب نم هک. لوا بوبالتاجن زازو ندنرابرض كراپوط یزاقدنآ 4 اک رکم
 كنسايرد زو 4 تودک ندهفاسم رب یخ رب بونم نسایرد زو

 بوشود هنفوخ كنيراشوق باقع بوقح هیایند قلنديا بوراو هناي ]٤[ هوا
 رلتآ یرلقولتوا نالق ندلب نک ینمی رلتوا نالوا [0] یراورو كررت هج
 هلتیربک [3] بوکو یرلتوا هدنرلقوریوق یرلتا لرعرلر رب بوباغاب هنیرلق وریوق

 باقع رخآ بولوا نیما ندنرلشوق باقع بودک [۷] هطرو هطروب بوقاب
 شتآ زودنوک بولوا لا كمتک نزودنوک بوراو هنیر یرنک كني راشوق

 مدیا ریقح رایدید زریراو هزصهمک هد . . . بوطرو هجیک بروطوا قارهقاي
 ضعاباب ولوا [۸] نمهدد ای » رلیدتیا رانا مدید « یدپاب 5 مک لوا منج اي »
 کر ناح زس هتشا » یدتا لإ مديد « ردمک زکهدد ای » رایدید « یدای

 ولوا لا هغ راق .ندنوا بوووف ندنکل لوک ير نوجگا زکیکیدپ یافا كل ]
 یطاطنددوس و ندرکش و ندلاب یرلجاغا نالوا هدنآ بوباب یوا هبمک ون نماباب

 صد ی دناح كنبرللوق هل و ینسهنیزخ هدنسانروا كنهیک بودبقآ یراوص
 [4] نکلوا نشهلوس هلمز ردوا هک كلعاباب نا غرود هدقلعم هدهقودنص

 ویو یخد رایاغو  زسزعرلهلوت مزبیرللوف ینیدنارای لزمهدد مزب رس . ردمهدد
 ءراقلاق کده و یاو هدیرظکدنا ناوح ود « ردزع 4و یو تو

 ین رایدرو باوج هلوک رب هترللاوس كرقح قلاق موق راراه یرک | یر |
 زوبهلوا یربلوق كرلنوب راز رلهلوا ینالف كئزعلا بربانج رلذوب اشاح مث اشاح

 هلنوکس كواو < یعتف ناب هدش-هخسن ك هک و [۲] ندشج , 2 .ندشج : س []
 [( ردنک قلوا ( ندهباچ = رداعاچ ) یسورغود | ند ءاج : ط ۱۳1 (م) ردشل هکر د

 هطرو هطرو : ك [۷] بولو : ك [1] یرلدرو : ط [ه] یرا : ك ءس [4]
 یلوا : ټپ ٩۱[ ضهدد ا : + ك « زعدراپ : ظ [۸]

۸٩۱ = 



 یلچ ایلوا

 هل هرزوا لق كرلنویو یدرلرکح نورد هآ بودیا رللق ويد زرهدنک هزبمهبمک

 ندکدشع موف صعتمو ظلغسّومو یاغو موق دحومو نموم ندنرلربسا ناراو
 رقح اما یدراردبا تداهش ود كدروک هلو بودا هاب نی ید یراربسا

 كرلهباکح تشذک رسوب هکمدروک بولکد هارغالوق ناجا نیرلهبیرغو هب تایاکحوب
 بیرغ ب هن وب بولوا نورد غاد اکب و لکد قباطم هغ رش عرش [۱] هاو
 هرکر كټ مسکح رسدرد ردقن سه دابآ دابهحره هدهسلوا ىلع ءآ رولوا اشامت

 [۲] ندرلکن-شه یاغو و ندرلقلاق هرکه بوکح رح وید مسروک براو
 ا هتغا- هوا حصم رایدید كدروک واو :ردهبوا لب :مدنیا لاوس
 بودیاداعاه رلوب رلزل ردن .,ذک كدشهموقو یاغو موقو یرلعاو اكغاملق موق

 یاغون هج و قلخ هج هن نوک رب بويا هطاحا ملقع هن اما [۳] مرد ردکچرک
 لاؤ ندنرللاوحا كنيرلهمک وب نکراشلوا عح هر رب  یرلنابعا كراکدشه و
 باوجرد) (۰) . . . هدکدید یدتیا ان مک یزیکهبمک و زسرلک بوراو هج بودیا

 وقسم یابند [6] قلنارق نکردیک ادتبا رلیدتیا ( خاملقموق ةبمک لاکعا ]٤[ قبقح
 هتیواتک یمایرد زو هرات ا قلنارف بوک هک . . ندننج یراید

 ]٩[ نالوا یراخیم بوجناص یراخیم زوب هنیرلقایا كزعرلتآ هح هدزمغیدراو
 ,بودلکوب راقلاب وروق هزعرلتآ شوق نالوا شو بوراص راه هترلقایا كنزا

 كيج بوبلنغو نرلیضعب ككرلت | هدزب بوریدب راقلاب هرلتآ هرزوا یسایرد زوب

 زردرکس كجزبت یک ردرکسلوباح هحنک . ۰۰. هرزوایمایرد زوب كرم نرلتا تآ
 ؟ردقامیلنارق هجردف یفاش تفو هدمور ایک کردهبوا یمکح كنسارد زو وب

 رابره یسایرد زوب وب اما ردهلیوا یخد اند قلنارق ردهبوا یزودنوک و یسهجک
 تاقنلاب رللب يربغ راکود یق كب [۷] رب هدلب ناکسو هداب یللا قرق بویکود

 لاقتروپ هناد کیا [۸] شعود زوب هداند قلنارق نکردیک هرک رب یتح راکود

 : 2 [۳] ندنرلکدصه یافو و : ط . ندرلکدشه و ك [۲] هدسیر : ك [۱]
 قلکارق : ك [۵]باوج قیقحم رد : [4] راو قیچآ رطس شب هدنسهخسبآ (*) روند
 شل ود هزو: ك١ س [۸] هرک رب : ك [۷] هلوا : ط [1]

 بس. ۸ ۲ +



 گ2 وا وو دوا و دو ف ق ي ت فف تا د اا اا ااا

 یرلهبمک هیبشت ال ك رلق وملاق

 تودیارلت مشعوشع هدن را رانک راوص ناور بآ و هدراهحابو غاب نوک قرق بول آ

 وید زیمربلب هروکیدرب یتاودوا بودیا تیاکح راقلاق وید رارولوب ناح هزات نوکیه

 سک افص بودیا فصوتوفیرمآ ورد ردو نەک هدشاو یدرلرلغآ بودا لق

 ` زرولوا رمعم ردقت بودبا افصو قوذ هحک قرق نوک قرق هدزمهبمکو یدراردبا

 نوجا قال آ راربخ كيبزوب هرکه بولا ربخ نغاحاراو ندزویهن زمناج هزمایابو
 لئان هنسافص همک بوکج نرادرد یراشوق باقعو یسایرد زوب« یالو قلنارق
 شنوک لزمهبمک هرکرب اما ( قلاق هبيرض تیاکح ) رایدید زرهدک نوجما قالوا

 یک [۱] ردراقاط قاردلج ردیا بالی بالی هل رلعاد کهدنفرط یغودقج
 [۲] باتخنو دالوو دو موشروق و یالقو رقاب کو ندنشموک یو نا

 لهالهمنرخو راف ےسو نملسو باشو جادنفساو جنهدو یقاصو جوطو دروک وکو

 بی رتلایلع شود ندهوبج یعي ندقیزو [4] جواحز رو [۳] عضاق مس رج و
 [۵] ( قاط قارداج ) ءرغادوب زب ندنراکدتا بالی پالب هلج کردراغاد شلزد
 ادصر, [۷] ند موقیهدندرآ كراقاطو [*] هدنغاح یغوا صد زوا هرکرب زرد

 ندکاهم یادص لوا كترابذنک و كرلتآ دل زع راهدد نالوا و دن لک

 لوا بوقآ ندنراقالوق هلج یرانیب كنیرایدنکو كنیرلتآ بویلتاج یراشاب
 مدآ قرق ندمدآ كب نسکس بولبرق هلج زعراهدد هدشبد [۸] قاط قارداپ

 اتخو هنج نالوا زالو بولوا صالخ تآ زوشب ندرلتآ كى زو 3
 نالوا هی بوراو هثدرآ عاد قاردلب زک راهدد لوا رف رارلک تمالس هننحو

 یسهلج رلشمقج هنیرلغاد شموکو نونلآ لوا نوجما كمروک [4] ندموق هح
 هکمتک هزیمهمک یدشاوا لی شغ ورب ندنامز لوا رلشلوا كاله ندادص لزا

 نوسلوا یندكیللاقداوا مدآ كيب یللا هلااشنا لیوب یدمش اما كدردیا فوخ

 )م( ردشنل هکر ح هلن وکس كباخو یرسک كا نکس دل 1 کردراواط : 11

 واط : ك [ه] جاجز : ك [4] [ (م) ردیللوا ( مطاق ) یسورغود ] مصاق : ك 1
 : ك ]٩[ واط : ك [۸] ندموق : ك ء س [۷] (م) ردیللوا ( هدنغاچ ) یمورغود [1]

 نموق : پ . یرلموف
 سس" ۸:۹ هست



 ېلچ ايلوا

 مرالوقای » بونیروک هني تیرفع وید هجوق روکذم هدنرلکدلک همر یکه دنفرط
 . زکنمشد یزسو رو رومغیو مرو نکا هدنامز نالف هرس كام روق مرللوغواو

 اک بورودلوا یولغوا ردق نالف هدزسو مرردرف یزس و مرورودزو هنالف

 شمرایوسهسیا قاجهلوا هنره یرلیش قلعتم هتوصم عبج نوک لوا ورد «مریربتک
 ادص ر هنب حاصلا ىلع یمترا ندنا شمراردک تولغاد هحنغود یا یکی[

 . بوراو هبهرج لوا یسهلج هني بولک ندهرجم یهدنفزط [۱] بونج كنیرلهمک
 شوخ مرللوغوا » تروع باتفآ هح نالوا هرهح یرپواب نالوا هدهبق نورد

 نرلامورسرارقیرلنآ .تولک هزس زکتمشد مان نالف"نوسلوا هدژوم مزم» ,زنکیدلک

 بولوا لتوق رکدروب بوروغود قوج زکیراتروعو زسرلآ نرانالغواو تروعو

 ندنراشوق باقع زسردیکهزکیدروب نسا خاص زکهلج و رولوا ناقروغود زکلام
 تاحرفم هنوک كيب هرک هڪ هرلنوب نوک لوا وید « زسرک نسایرد زوب كاقروق
 هتیرادروب هني بوغود یزودنوک یآ هنی هدعب شمرلیوس هوبحم نز وب یرازوس

 ندهرخ کە دنبونج بناج كنيرلهمک حابصلایلع یسترا ندا شمرارطب بودیک
 هرلنوب [۲] تروعو را تفص وذاح هراکم هتوترف روکذم بولک شحوم یادصر

 ندزکیدروب رولیرق زکیراناوبح ندکی رولوا ین شبق هزس رللوغوا كاقروق »
 بونوصز کی راتمشدیزسو رلآ یزکلام بوصب نمشد یزس نکرد هدروب رب
 هند هني هلبا الاب یهدننرق یسیرق كنالف كناح كنس نالفای رلک اب زکیرلناح
 هرکصندلی یعرکیو نسررهدنوک اکب بوقص نناج كنبشک نالف نس نالفایو راک

 نسایرد زوب یزیسو مربریتک هرب هلیسالب كالف کناح هن رلک اکب كناج كنس

 یزسندنا مربربتکاکبنراناج مریریک یشک نالفو *یشک نالف هنتلآ زوب نکرک
 كيب زوي هج هراکم تروعوب ندم تابیفم وید « مرریدرق هعرللوغوا وقسم
 نوک قرق لماک لصاملا بواک هنیراشوق هجنغود یآ رانوب هنی بویلیوس راتالک
 رربخكس زوب هرک هڪ نوکه بودیا دعاقت هدنفارطا كنهبق یرلکدنا دع هبعکوب

 ( تروعو را ) یهدنتم ] تروع نالوا تفص [۲] رالي : ط . زاربو : 4 [۱]
 [ (م) ردکعد ( هرتو نالوا ترابع ندنروعو را ) نمی لس هلوا ورغود هدیسهرابع
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 یرهبعک هدشل ال كرلق ولاق

 [۱]هربفهدریپ لوا ینابولوا ندنفوخ قملاق هح . شمرولوا عفر یرلهانک بوروک

 ندهرچ, نالوا هدنفرط یزدلپ قزاق رد ینعی هدنبناج زدلی ندا شمرلموک
 هزک اپ تخد رب هتفکشان ردرو رکیب یربو رظنم كلم باتفآ هرب بوق یرج ا

 کیا هد هبت ر یلاح و نسح مکشمرروطوا زفر شوروحو شووناب خا
 ندنمشاه لاخ یسهنادرهكني رللاخ یهو شمرروناشن ندرات بش یراته كنيراوسک

 بات هم رب .نشمهمنشل اراخ"الصا هنتمادو شمهئد یتسد لاکحا شمررو [۲] یوا

 رولوا ناشیرپ یلقع كنهروک یرکبپ یروحوب بونیروک شمرروطوا واب تفص

 كنهقودنص نالواقلعمهنیزراقاب یرحا ندهرم یهدنیونج بناح كنهبمک ٌهیق ندنا

 بوق 1 كيراو ناق ندنرازوک تروع هنومامرب تفص وذاح هناهج ُهتوترفرب هدننل[
 یک یثد ریزنخ یراشد [۳] بوقج رلشتآ ندنزغآ بوقاب كانیضغ هقلخ هلج

 همسارس بودیک یلقعكنهروک یجند ینوب بونیروک شمقح هرشط یروس یروس
 یس كنءهروک ید ینو شمرولوا عفد یناذع هن كنهروک یني شمرارولوا

 (همیظع ةبيرغ بیاح ردنا یا رغ رکید ) شمرل م وک هدارحت لوا بولوا ندنفوخ
 بودیااشاعیرلهبییغلاکشا عون تزود ندنرلهرجم ددع ترود كنیرلکدید هبکو ب
 وید « كلک اکب كلک اکب » بودیا عامسا ادصرب هنی حابصلایلع یسترا شمراردیک
 . ندهرج صد یهدنفرط برفم ادتبا بوقلاق [4] قاملق عم هنب هحنلک ادص

 هدزسلیوب نوسلوامدژوم هزس مرللوغوا یا » نالغوا باتف آ هم نالوا هدورجا

 یزکی رانمشدو مروردتروغود رشکیا رشکیا یزکیراتروعو مردیا قوح نک |

 زوي نس نالفای نسرولوا رمعم لس زوحوا نس نالفای مردیا كاله برق هلکزس

 نسرروهالف ييزق رافودكزفربو كولغوارب كنس نالفای نسرلک اکب بواشی لب
 بودروغود رشکیایزکی لئوف و رلهودو و ما یتق یشق هزنس هدزکتالوو

 بودیکش نوک بودیشا یرلربخوب ندنوب لماک نوک رب وید « مردیا قوح ی رکلام
 نانا «نزرهدیا. نل کیش. ساناپ نوک ه ماراشوق فواد ید را

 قرشم هحنلک ادص وید « كلک اکب كلك اکی » زرهدیا عامسا ادنرب هب نوک یسترا

 قلق : ك [4] بوجاص : ]۳[  یرا : ط [۲] هرب : ك« پ [۱]

 هر دف اش



 ی او
 قرفو مدرلق ناربح هدنرلکدنا لق وید ردینک زودنوک یامز عج ندنغودانوا

 هدتفارطا همک نمو الوا رلیدد زرلشاب هترایز بوروطوا [1] هدنمهسک نوک

 ک راک ادص رب بول تایح نمراناج بوقیچ وقوقرب ندنجا هبمک نکررود بونق
 ینعی راک هنسهج روا یرللاقص و یرلکوت كرمه اما رد « كلك اکب كلك کب »
 ورک:دمش [۲] زرتلی ندا ردیا تکرح زعراکوت بوبادلق ینعی رریلوا زمرفکوت
 یفارطا یسهبقكهبعک نه بوك .زعرلنوط یربغ هل وند قدنل وا توعد هترایز
 تر ردجوط لشي مظع یارح رب هراب كي [۳] هنشود ندج وط هنب

 تردكنهمک ص زابشک هجوف هجولوا ادتبا بورود هرزوا قایا بولوا تاقردنا تاق
 ی هدنف رط برغم ادتا بوراو هر ەر ضلع ددع تزود نالوا راش وک

 هدقلعم هدن-انرواات كمظع ُهبق حوط لیشی نالوا نمهبمک زرا یرجما ندهر

 دالو لوسر ید هقودنصو ررود هقودنصر, ندلعل یزعرق هشوک ترود زرود

 یعابههدفرطر الصاررود قلعم قودنص لعل هدنتسوا قودنص سید ینعی یاوشخحم

 [غ]ندزب هدنسانروا كنللاع هبق ناه راو ریحنز هدنفارطاو بناح هنو ینیرداب هنو

 ندعاوشخحم دالو یروندناشخدب لعل یرب " ررود قلعم كسکو قو مدآ ترود

 یرلطانق اما رروطوا کاامر,هدنتل آ كتهقودنصو روودبولصم قلعم کردرلهق ودنص

 هل وغ هدنشابویرلحاصهابس هدنرب یرازوموا نکل ردهدننروص مدآ هنب ردوو

 یرونكنیزو بولواقرغ هرهاوجو توقایو لعل یدوجو راو یرلوسک هلوغرم
 تم ) رابدید رروا قرب هنهرزوا هرشط ندنرلهرح ددع ترود كك

 هدنراقدقاب ندهر یک هدنف رطبرغمهدشا ( یاغون موقو قلاق لقنرد بیاحت بیارغ

 ندناو رولوا همسارس یلقع كنهروک بونوروک رکبب یرپو رظنم كلم روکذم

 كن هف ودنص قلعم روک ذم هنیهدن راق دابیرجما بولک ههر صد کهدنفرط قرمشم

 هشروک قلاق یضعب بوروطوا دغ وید هجوقرب هدر یعودروطوا كلم هدنتل آ
 باذع هل راد اف مرز كرانوب [ه] رولوا طومم هدیدح مولوا بوهرد ندنفوخ

 ک زرولب یا کزرولس : زو : س « ب ۲۲1 هدنفا رطا نحهبمک ك ۲۱7

 رولوا توهم هدندح مولوا : ك [] ندرب : ك [4] یلهشود : ك [۳]

 ۳ سس

 ےگ ۸٩ بس



 یرلهبمک هبشتال دارلق ولاق

 بولواالصا یزقو نالغوا یعودروغود بولوا هرمعم لی زوبشب یني شمرولوا

 لولح [۱] هلا کهدننرق كتروع یربغ رب یناج هدنراکدموک هری بویکسا یدوجو
 ندنا شمرولوا یوص ولوا ردیک بولک هیاند هرزوا لاحو هرک كيب هڪ بودیا

 لعلو یئام و یراص و لشي هنوک كسب هح هدنرازهلال ناتسنج یارح یرلهبعك وب

 ویق قآ یک دوس یسیضعب بوق آ راوص تابح بآ لالز بآ كنراکنر و نوک

 زب ردرلوص وق یک جامالو یراص و یزعرق یسهح و ردوص یک جامالو

 زارا ر یراق كر راو ساس یا دنر ندنآ مک

 زاغود ییراسف بوزآ یرلشود هحنکیه اما رولوا تکی [۲] شاب نعراهجوق
 ندراوص لوا نعرلتروع و رولوا ندرلیسشک نديا عامه هلبسیرق هحکره پولوا
 كرانحما ندوص لوا و رولوا ناغروغود نالغوا رشکیا رشکیا هدلس بوجما

 یحوتوا هدنرلارح نمهمک وب و رولوا نافقوق یک كسم یرلدوجو ین یراتا
 یطانق و یلقایا کیا ردق نالسرا رزک هدر زالوا ناوبح رب یربغ ندراشوق

 بولآ ندراشعوب رارزک بوشلتفح و رلرب یراشع ناوکود هر, راشوق یجونوا

 هدرانآ زرریو ایاده.نمراتسود بورتک هنیرابدناخ واتخ و هنیحام و نیج بویلقص
 قلابوناقلاطوتارباللصا هدنناینمهبعک یخدرازب و رارولوارازبب ندعا عام هلبرابرق
 | هلو زرجنا ندنراوص هجالا و زدی یشع هبعک هلج بوک یثر, [۳] ندنرابنپ
 راشاب هفمشآ هنیراربرب نهراتآ كکرا بولوازمس هلبوا بوی ندنراکحیچ نمرات آ
 لوا زروروتکلاطس قارصققوج هیهمک وب نوجکنا رلراشاب هکمشلتفح ینعي
 کرولوا رات روزیرانولوقكنا بوباشیلیزوب راتآ ناغود ندرانلاقهبک هدهمک ربلاطیاب
 ردق وهجیک هدنسهمک ضابابوو رواوا تآ روا هسروا نیشودو رک 6 | تآ رب

 شنوکویآ بوروطوا نوک قرق هنتلآ راجاغا یهدنساووا هبمکوب ردوارتلپ په
 قلنارق بولوا قلئدبآ یک شنوک ید یآ اما ردزودنوک هجیکرب هسەمتود

 (دلاب) هدیغاشا کرت ردکعد هغوجوچ هکردیللوا (هالاب) یسورغود] هل : ط 1
 « پ [۳] (م)ربشیقاب هد(شای) هلا ی یک ینیدشیقاپ ( شاب ) هلبا ب [۲] (م)ردکجهلک هد
 هدقلوا ( ندنرلیسپ ) ] ندنرلیش : ط [ ردهملهکرح هلرسک كفاك كنيم ] ندنرکس : ك
 (م) رولیزای ( ندنرلیسهییب ) هللا الما ییدمیش . ردنکم

 مس ۸م و 6 سس



 یلچ ایلوا

 یخو راقلاق بودک هنرانابشآ رلباقع میج هدقدلوا لظم بش بولوا ماشخا

 هت ندنآ بوتب هن هحنلوا حابص بودا راغلا هللا هحنک هلج بولب تمینغ یتصرف
 هدنبد ردننکسا دس هدنرلکتافاق هوک كرهدک هللا رافلا هديا یحتتلا بودک هحک
 رانا مدیا لاوس ندنزاهبمک هرانوب ریقح رلیدند زرروس زو بوراو هزیمهمک

 کردهللوش ینمی [1] ردیاقلولش نوحیقح نماباب ندارای یزب اشاح مث اشاح یدتیا
 كفاق هوك [۲] ( دوخ لوق فيرعتب قلاق موق هسک هسشتالب لاکشا قبقح رد )

 یکد صز ا نمهمک هدد ع ردیا بالب بالی یتعل هدد [۳] قاط قاردلح

 قاجا راو یسهجاب هو یسوبقهن الصا پرک تک ال ؟ردمظع بق رب ندجوط

 رکسعكیللا زوب زو نه راویرلهرج ربمدنلاق ررب ناه هدنسهشوک ترود

 ندنسهمار كسم بونق هنجا نچ ریاچ یلکسم یهدنفارطا كزمهبمکو ب بواوا
 كنماباب بونملوا رومغي و ]٤[ زايو شيق الصا هدارخ وب بولوا رطعم زع راغامد
 ندنس وق وق كرلکجیخ هدقدلاق»سهسکوب رب قانقرب کرولوا رلکحبج هوا هلباینیدتارا

 نحو ناخواتخ هلو هدنیچ هل یراجاغا شع نالوا هدنوب ردت نمهبعک عزریلب
 [۷]ناتلومتیالوو [٩]هدناتر رهشو هدلیدنرس تیالو و [ه]هدنبتیالو و هدنیچامو
 . یواموضاس و ینمرقو لشي نالوا هرزوا رلجاخا و و زالوا هدروفغف تیالو و
  یرلکدتوا بونوق هنیرارزوآ زعراشاب راشوق یحوتوا نالوا هدکنره و یلعل و
  ژرولوا [۸] وباص و كرما ندزمافص بودیا هدایز یخد یز رمت نماباب نامز
  لوا هدشاهدنجا زیرمع بویمشپاب هنیرب كراشوق وب اما زرولوا شوهدم تسم ینما
 ۳ ندیرارکذ [4] بولیرد رانس یشع تعاس ناه زرب بورابوق یراشعب ندراجافا

 نآ لوا بوس یرنشع سا راو یراهوبم یوقم هنو ات  شمراقآ یراسفآ
 [۱۱]هزا تروع نلاقهبک [۱۰] هدنیشلوا شمرلردا عام هلب راتروع یرلکدروتک

 ٤ض [4] قاط واردلج : پ [۳] هللا مهلذخ دوخ :* [۲] رداقلوش :ط ۰ ك [۱]
 . 1 (م) رذتکع هدیلوا ( هد ) ] هدنا : ط هدنن : پر هددنه : 2 [6] راقو : .)
 یک ( وام ) هدنسهخشن ك [۸) نابلوم : پ [۷] هدنابز : پ . هدناز : ك [3]
 (م) ردبسانم اهد یسلزاب هدنلکش ( بولیرد ) ]٩[ ردشماکرح هلینوکس كواو « یحتف كاب
 هدهرکوص شلزاب (هزاط) یسهلک (هزات) هکنکع] هواط : ك [۱۱] هدلحم لوا : ك (۱۰)

 [ (م) ردشعود ه (هواط) كرهلدبا فير

 ۳۳۳ اپ ی را
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 یراههک ه.بشنال كرلقوملاق

 هد هتالب یە ام و e یافت ربع ان و تاج تامسللعم ناسرد

 [۱],ابخ خاملق مدق هم هاکترابز

 دحوم و نمّوم كرانوب و بولوا ررقم یعودالوا [۲] بذک هدالوه موق ون

 كنیملسهیاغونو كفيلاقبدبک هلسب [۳] هنیرلت رایز بولوایرلریسا یرلهقاط یاغو

 شب و مدآ كيب یللا زوب و زو هرکرب هدلن شعلا و رب هال یللا هرزوا یرالقن
 رکسع ردقو بودلکو راقلاب وروق و تروق و ناقلاط هرات كيزو هرک یل آ

 هلاراغلا نایرد زوب هرزوا تاماظرح هدنتیالو قانارق نکر اردک هفاق هوک بولوا

 بوی یرلتا تآ كيج یرلیدنک بوقبج هیایند قانیدیآ هنی هدفرطهتوا هدیآ ج وا
 تودنک هداسند قلندنآ هلا راغلا هنن یجخد یال كرب قلاب وروق و توا یزلفآو

 باقع اما راردبک هدباهدیاكنج هلایراشوق باقع یراص و یراشوق باقع هر
 هرب یرلنون ندنرلراقنم بورقبح هیاوه بوباق هلرلتآ نسهفناط قلاق و یراشوق

 زانو یرلشوق باقع هرکصذدقدلوا هراپ هراب یرلودنک و یرلتآ بوغارب

 باقعو ید رانو شعا راو یرلشوق باقع ولوا و كوس هشصو ات شا ر,

 بوسمتکز دنوک نوک یللا قرق هداند قلندیآ لوا نوجا قالوا صالخ ندن راشوف

 بوروطوازودنوک بوق اییراقولتوا مان ... شلاق ندلی نکو بوق راشتآ هدربه

 روک ذم هرزوا یرللق كرلنآ هنن شمرارولوا صالخ هلشتآ ندنرلش وق باقع
 . یراطانف پولوا ردق یرادوجو هود ییا و لبف کیا یرلهثج كنبراشوف باقع

 [٤]ندنیدژغژغ كني رطانق نامزییدلکهغاعاقیز مکناخ شمراتودیرخسرفررب

 لوا زراشاب هفملراووب هلزعرلت آ یک كنس ندنلی كنیراطانق بوبءهرتد زی رادوجو

 الصا زودنوک بودی فوخ تباغ ندشتآ رلشوق وب اما . رلیدید رابق یزب هدلح
 ود رانا یرلطانق اما  ردیا راهه و نالوج ندقرالآ هني نمهک ندشتآ هزم
 هک ناهبودیا كنج نزودنوک قولاقوب هللا راشوق وب نوک قرف هللوب رای.دید زاک

 [(م) ردزسهمش یفیدلواشدلک اب ] ندل :ك [۲ ] اخ نوعلم هتل خاملق موق :* [۱]

 ندنسیدارغ : ك ]٤[ هنراهاکتایز : ك [۳]
— Nor — 



 يج ادا

 هرهحدب ردقنیرارا رارزک قبحا یرازوبیرلتروعهح راز اردن [۱]كالن زقلاح و

 یلزوک یلازغ همروس ندنردق و یلکپرک هایسو شققهایسهیوبحم ردقلوایرلت روعهسیا
  رداهبهلحو رلرلا بودالمع هاهعرقناه راز ردن حاکنهرلتروع رولوایرهانز

 هسرولوامدوجوو ردرلبهذم یلولح ارز رثزامجاق ندمولوا الصا ردرلءحش موق

 رارید مرلک ناوج هزات هیاسد هني هللا قاشوا یهدننرف یروع كسکرب هتللا ماج
 نيج یرلقوا رلرشط قارزح و یای و قوا هلح ( ردبا ناب نراحالس تالآ )
 نءصد ردردف یسایالا یرلتیمد و ردرلف وا ییلنلاققامراب ردیراکندخ روفعفو

 قوا اما ردیا یک هروطصوا ینهمد بوبهلس هللا شاط رب مان حرف كنس اباد

 ردقیل آ اب شب اب هدنشکرمت اما نعروسهغازوا یرلقوا اریز راراتآ ندنه تات
 لوق یرلیای و ردمد غا كب یرانمد اریز ردلکد دو ردراو یراق وا

 یرلفارنم هدنرللا تلا نکل ردردان یرلحیلق اما ردیرابا« ناخ و اتخ ینلنلاق

 یجوا قالي رشللا زوب رزو هدنرللب و ردهلا وگس یرلتراهم هیاغل ةیاغ . ردررقم
 هنیرلنمشد [۳] هلعغاحم لوا رلهلک هەق ردراو [۲] یرلقاحم نوزوا یروس

 ۱۰ ا را ساز روا رش یا و ..رازمرو نامز و , ناما الصا

 ناچ هنوک رب ندجاغا راراعود هلبلا ینکزد هرزوا تآ رانو ( هبرغ یاشاع )

 اف رفو ردنغاب هدراکنزوا یراجواچیا كنتنک زد  ردراو یرلک :زوا ی الو

 ك هلا راهقاح صد هنغالف یراکلد یلروب کیا ك ید یرلح وا يا

 یرانکزد هل ردفو یرلک یی [4] یراقلزووا هدنرلزغآ یرلتآ كنسهکد

 هدنرایکنزوآیرانک زد هدنرلقدلواراوسهنیرلتآ ردیلغابهدنرلنوروب کیا [6] كرات

 ردآ تمذخ هحالس تالآ یرالا ییا بونالل و ی زد هل راقابا هلا قالوا یلغاب

 ردقو لو ها یحدهدرلنو ندنغیدالوا [1] یرامسق نداعم هدقاحبف یارح وو

 رارتاللوف هللا ثارم یرب ندنرادادحا یعاحم ر ندنفیدالوا یخد یلدعم صد و

 . یعوجكنيرانیمد كنبرلقارزمو ردزآ یرایکنزوا مد و یرلحلق ندنغاتق مد
 [ ] ردراقارنم رک هیاراخ كنس اما ردندنزون و نقص و ینانود نا

 یرلفلرووا : دل [4] هلغاج : 3 [۳] یرلقاحم : 3 [۲] قلنازقلاح : ]۱[ 
 زاو قحا .رطم"یدبآ هدیسهخنن ب. [] ع : 4 3 كنرلت 1 : [  ه]



 یرلهع یتا مدآ كرلقولاق

 موک هری هرق منسلک هایس هعرق رک ارو راراف هنشتآ ینشل بوو یدید قاب هثآ

 ینشلبوید یدید تآ هیوص هسلک یوام هعرف رک | رلروک هرب ینشل بوبد یدید
 رکا و رلراآ هیوص بورک هسراشعوف نقب هیوص یننق یه دوخای هنیوص لداا
 یربغ ندنآ راردیا لمع «هعرق روک ذم ناه اما رارب بورشب ینشل هساک لشي

 بابک هدشتآ ینآ شلوا یلغوا رب كهاش قاوم نوک رب یتح ردقوی یرامکح
 هدینب نکرک ربقح رلربكلرشولک بودیا نامداشو رار, بودیق | یاقو ینغای بودیا
 مدتیا رقح رابدید لوا شع هدنس ندنلغوا كل زمهاشداپ لک بودا فیلکت هه رفص

 هلی رب یناج هکزری یتا كنآ زب اب رن [۱] ءاپ یدتیا رلنآ مدید یمنی یتا مدآ ی
 نماباب یلتاسط ندنتا مدآ هلبنا نالی و هلا زومود رزک هلس زاوا بوریک هتناح

 [۲] یسیس ) اشاحم اشاح هدمکیدید ردمیک زک اباب ای هدنراکدید ردشماعارای یشرب
 هنمزای یزوسوبهله اشاحمم اشاح ینعی یدید ( رددصا یناحلوا [۳] یواحوا ردلب

 وزارتو نازيم و رشنو رشح ردنتلالض و رفک اما رایدید هلبوا مهدیا تأرج

 راز الصا ردن تنسو ضرفو ربمغیب و باتک ترود ردن فارعاو مهجو تنجو
 شوت دا مدآ و ۳ هرس ]٤[ ردرلرغصع ی للکش مدآ یه وقم میله ناه

 كرنا د ی8 ١ نس ڙدجآ یدتا قلاق تراقر مدید یلکد یحآ

 نادواح تابح ندننذل كسرب ینامدآ رکا ردذیذل ردق روک پوا هرکرب ینروعرب

 یللا قرف ینابک یك مدآ رب تعاس لوا و رایدید نسراشی قوج یک مز, بولوب
 رلیدم وکه رپ نراکک بوروس هنیرادوجووهنبرازوک و هنیرا زوي نراغایورايدی راقم اقرا

 نراراتات قارداب كءرف رک او كموررک | (انوفع مھللا) اما رداشاع بیرغو بیح
 روخمدرب هل و رارب بورشپ یعدآ لوا ندا هعرق بوبموف هماشخا رلهسلاریسا

 ردن منهجو تنجو ربمغییو یرکت الکو اشاح یربغ ندهاش قاوم یخدو راردموق

 اما رلرب نسولوا كنبراهاش هني و رارلب نیرتهاش یاحمومو یسیاط نامه راز

 رلنوب اما راراق هشتآ نراولوا نوجسکینا راراپط هشتآ هرکرب هتبلا راسقایشتآ -
 هطاول و انز و راز رد نالب و رازلوس نالی الصا راو یرللح یا رب
 ردرلرفصا ی : ك [4] یواص :ك [۳] یسیمس : ك [۲] هاب : ط « 3 س۰

 اور



 یاچ اب ا

 کراقوف هحاردب و لمهم و ثولمو راد هوا یراشاب یراتسوا اما ردندنراب رد
 هدرانو نوحتکنا ردراو [1] یراهحبسق ةحمار رب هلو ردیا تمرس یمدآ

 یدوجو نالوا ماذج و روس یرب كاپ ردتعسط كزان هلهک ارز زالوا هلهک و هرپ

 ردانف ید قالوا قوح و قمالوا زالوا هلهک هدمدآ ناکسم و ماذج و نموس

 سا كزعدنفا ناخ یارک دمحمیتح رازاشاب هجراو هنشاب زوبحوا نالایا یهو
 یرلماجنارمس يودروک بوی ماعط هلبب بولک خالاق رب هدنشاب زوبحوا هنیراق رش
 تداهش رلنآ ردرادنید هاشداپ ۳اصرب زعدنفا ناخ یارک دمحم هنيو یدشعا له

 زوبحوا یریو هدنشاب شت زویکیا یر, رلیدرتک قلاق کیا همروضح من بودیا
 بوشا هلن بوش هناخ تکه رب یلغوا كنلغوا ناخ کنج یدیا هدنشاب نوا

 مدتلیوس یدلک قباطم یرلهباکح هنخراوت ناخ کنج بودیالق هلج ی راقدتروب
 ندنرلقدلوا بهذم یلولح یراتومبس كغاملق موقو اینک ااما یدلیا هباکح ود

 ررک ملاح هنالف یهدننراق كتروع ناله محور مسرولوا رازاقروق ندمولوا الصا
 بويعا فوخ ندمولوا ود مربلک هیاند هني بورک مناج هننرق [۲] كعزق دوخایو

 مهجر ناج بولوروا هدشاخرپ شاوص بورک یک زومود هجنبقع یرب یر, کنج

 بولوا ضایب بودیک [۳] یناق یعالوق ناه ید یتوم ببسرب دوخاب رولوا درم
 یاشأم ) رازط ردن كلهتسخ یربغ ندنوب رارولوا نوکلوا بولوا زامانود ینشاب

 نداوف توق بوراو هنتشاب زوبحوا و زومکیا راقلاق یضعب ( قلاق موق راک هسرغ

 كزومود زمسر هک | بوناصوا ندمردزک ینوب یرلابرقا بولقندُغ بونیابولسک

 . دیهشو راررودلوا بود یعوریوف هرص یدرا یریر. هنیزغآ بورشب نغوریوق

 . ثنیراربرب بودیا لمع هروک هنیراهعرق اما رلرب نرلرب رب یسهلج و رلرید یدلوا
 1 . زوس هرکص ندنراهاش یسیاط ردراو یرادشکرب مان براق الثم رار هجنلوا نشل

 | ك ها هعرق لوا ردراو هعرف جاغا رب هشوک تزود هدمدآ اپراق لوا .ردکنآ
  ردهعرق یابوب ندنردق هدکنر هنوک رر یفرط یه ردشلاق ندنرادادجا ور ندل

  هعرق هسلک یفرط یزعرق رک ا رلراتآ هعرف هنعلاط كن آ هبلوا یرلمهدآ ولوارپ

 طوسی ی 4 4
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 یناق : ك [۳] كعرق : ك [۲] یراهییخ : ك «س [1]
 بسم رم و .تس



 یسد اس و لاکشا كنم رل موق قلق

 هدرلنونو .رونلاوا زیرح هلیلحمیخد یرلکدتا لمع هروک هنراهعرقو هنیراپهذم .رلر,
 راع یرلوا مرد ارز زالوا برقعو نابحو نالبو ی هتخنو هلهک و هربپ الصا
 یندعم زوط هدرلداووب (قلاق موق لاکشا تفاقرد) .ردرانشن ار بولوا هرزوا

 رح ق رشم ند رغم هدکدا نارکناما اردک و چ وک ثباغ یرازوک هليا [۱] قمانوا

 ڭكغىملاق مدآ ندا رظن ندرب مدآ نوا شب اما زو تست نب رود یرازوک ایوک

 كيوک یرلزوک كنسضعل نامز یرلقدغود ندانا رذبا.نظ ردقوب یک خم یرازوک

 ناز رک دلارو اسوان واچ ائ زز وک تیس یاب را اا یا ی

 ردق:یعابق یرهش نادا یرلشاب كموقوب و رارزوس زوط هس: و راراجآ .بورا
 یرازوک و رک 1 - ردقلوا یخد یرلقالوف هسیا رده یرللا كل هو ردک وبا

 توقا هبتموب ات ررک هبنکیا یلپا هليا هجیک اما نسردیا نظا روک زمن روک الضا
 یکقابط یرازوبو ردقوب یراکپرکو یرلشاق [۳] كنيراز آ اماردراو [۲] یرارظن
 درو یراثوس اما ردکشتب هنیرازوموا ناه یرلشاب ردهصق تناغ یرلذوسو ردصی

 دوخ هنیرادزآ رقاب بونود هلیسهدوک هيد میهذیا رظن هبناج ییا ردنلاق یک یوب
 کردینا تیاغ یرازوموا كنسهلحو ردقو, یراناذرک اریززمهق الصا قیرطلابیوا

 هني راقصاق یرلهدوک و ردراو یرازومدو یرازوموا عساو رروطوا افوتس» مدآ ررب
 كخحا اما ردنوزوا یرلقایا و یراطو و یون هصق یک نلاق هرابكی هجنراو

 نرف كنت یرلقایا یک ۱ نامز یرلکدنب ترا رد کا [6] یرحا یرلکک

 ردقوب یرلرادتقا کموروب نایب الصا رارددق رودوب هل یرلتماقو دقو راقاحوف

 ضعهریوج مدآ الصا نراه ردنلاق و هصق یرلوزاب بولوا یک رابخ یرلقمراپ اما
 ردق یللا قرف کردرلهسوک تیاغ هدیرالافص بوبلوا لبق الصا هدنرادوجو یخدو

 ینیررغآ : شید الصا راو یرایزآ ]٥[ یک ید هود یراشدو. راو یرللق لاقص

 راز مامط قاجیص هدنرارمع هلج و راو یراشد شازد یک یا راز ردن
 دلرلتاناونح یزلکدن یرابابتسا كنسهلح و ردرلزمس زانقط تیاغ هل یرادوجوو

 یو ما )۷(٩ مر رویت هوشی ناو ید قا و ۱
 یزب۲ یربا : ك :[1 هتنبزجما : كل [4] كترارا : 2 [۳]

 و ٤س ۷ :یلچ ایلوا تست



 ی اوا

 لحو نازل زدن اپرآ و یادغوب  زلری یراد بوک | نکا توروس تفج هلبا رلءود
 هقح اق بولوا یرامسف حوریذ" ردرلحام هلح راز یثر ندتمرحو

 هلو 7 زار فلج ."رنمرش ناما یناو : لایك ۰ نسیرد بوس ننا  ةتللا

 موتش و یمیالامو یواسمو تدنغ که هدرانوو" رلرلک اض بودیا .نانشوا
 بودیا توادع هرزوا موق یزبغ اما ردقوب كعا توادع و نیکو کو نظءوسو

 یا نوا قلاق موق هلح و "راردنا تراغ. نرانمشد بوزاو هرفس هنیرلزژوا

 یرلناسل كنهلجو زدرلکلام هرلمدآ كيب زوب ءرک رشبنلا رتشب یربزه ردخاشداپ
 رونلوا رح هلن رثلحم هللا اشنا یعودلژا یراناسل کیا نوا بولوا راغم ةتيزاریرب

 زب ردن وک انوک یرلیعذم و رذقلق موق عاونا شعود یتاهج هحمراو هیاند قلنارق

 یسهقزفربو ردرلتسرپ شتآ یسهلسقرو ردرادلواح یسلنهذمرو, ردراتسوحم قوق

 نصر و ردزابهڏم یمز یتعل ردزاتسر نامز یسهصرر و رد رلتشرپ باتف ۲

 تالا و یرادهدم یخد رلقو هللااشنا ردرات سر, واک یعاع وار و ردرلتسرب ره

  تاهه كویب راخاملق روک ذم وپ اما رونلوا ربرحت هلبراروط و زرط و یحالس و
 هروفتفونیجامو نبحو هدنجحما [۱]بوکس تیالوو غاحبق تشدوتأہه كوجوكو
 وا موقت یدبا راک اج ةه ساخ وقضم قالبدا رهن امدقم اما - ریزلنک اس هاو

 هدنامه یارح و هدقاجبق تشد بوتوا هنبناح تاهبه یرب یلیدا رهن بولاج ةبلغ
 الصا هدراموقوو رلیدالشاب هنراغو به [۲] نیرلهاخ مرفو قازا بولوا نکاس

 . یزكنرفو ماذحو یلهتسخ ضا و اجو [۳]ماوهو بنلاتاذو یحناصو نوعاط

 نو هدنتشاب زوحوا و یللا زوکیا و زونکیا ردزالوا راهفلتحم ضاصا یرعو

 [6 ] بوشود هنوزموا یشاب بویمهتود نشاب هلک [ ٤ ] هکیسیسیعیبط رم بولوا
 نراتیم دوخایو رارت آ هیوص یو رلرق هشتآ ایو رلوک هربیاپ بولوا درس نوکلوا

  گراتلهتسخ .هدهنرویشیقاب ید ماه ) [۳] نزلناج ۰: 2 )وكلم هل ۷1

 L7 (م) ردنکم ۍسملوا ( قانح ) هلهحو یدک هدیراقو هروک هنفیدئولو هدننسهرص یدادعت

 هشود : ط ء ك« س [ه] (م) ردیللزاب هدناکش ( هکییعیبط ) هلا الما کیدمش [4]

 هاسص 3 ۳



 یاصواو لاوحا كماش یسیاط

 رارزکبویک نرایرد كناويح [۱] یرلکدنک هلج یخد رلنوب ( خاملق ناوسن یابق
 ندنرلاجوق بوناشوق جلق بونالوق قارزم بونبه"آ بوک قابلق ندیرد هنیراشابو
 یرالکس ندنرهراپ ریرح هرزوا یراقاپلاق كراتروعیضعب نکل راردیا كنج هدایز
 راراک بروس ناتفح [۳] ندرب ناولایاتخو نيچ هدراتروع هو ردفوچ [۲]
 ویو رلربک همز جوباپ ندنسیرد نعودو رشقاج هک هنیراقایا هني مدروک [4]
 یخد كرانوب ردراو یرلایعر یسهفاط یافو ردق كب یللا كهاشداپ ییا

 موق یالا رب زاسان یرلیدنک زا ندابوا یرلواو یرد یرلکدکو یراد یراکدب

 یی رروو هوالط [5] یک ام هرکر هدلب نوا قلاق یناغو موقو اما ردیاغون
 ردقلواو راب هللا نرلباسح كنارخ تاناوبح نالوا هدقالاق موق ونو راردیا امغي

 یار تاهو ارز زملسک | ردق هرذ هدشن وک و هرطق هدایرد هرارب نرلتاناویح

 هرذ ندجاغا اما  رولوا بیاغ هدنجما ریاج رفصو هودو تآ کردرلرپ ییتوا هلبوا
 نابوق رهنو [*] وراح ربنو لیدا رهن کرکم ردقوب الصا ناشن و مان ردق
 تمکح نایبرد) هلوا [۸] رانامروا [۷] هدنرللوج یلکوک رهنو نترهنو هدنرارانک
 قاروش هنوک رب كسزاق یرب شراق رب اما ردقو وص الصا هدرلارح وب (یراب

 كاصزاق روفوح رب یک ضوح هنئاب هنوا كيوص ناقبح [4] رانف بوقح وص

 ردتمکح بج رولوا وص تایحبآ بوقآ هضوحوب وص روش ناقبح لوا [۱۰]
 راتات موقاما راردیا ناثطع عفد بوجما ندروص وب باود می و مدآ ین عیج

 راهسجما وص بوب كما رکا ٠ رازمل ردن كعب كك او كمجما وص .دنجما یرارمع
 تآ رارجما ناقلاطو ءزویو یدوس هدو یدوس تآ ناه رارولوا تعاس لوا هکلب

 ناب و یسود ناو رزژځو یو نوفو تآ و رغصو هودو رارد زف هنیدوس

 راراشوق هبرع بونود نیرفص نابیو رارب کشا نایو یابنود ناو یآ

 بوکح رلهود نرلهبرع هلو راراتود نیسیربغ رب بودیا دازآ نامز یعدالف را

 : ط « ك [۳] یرلکس : كل [۲] (م) ردنکع قلوا ( یرلکدسک ) یسورغود ۱]

 یلام : ك [ه]) [ (م) ردبسانم اهد ( راراکیزوس ) ] راراکنزوس : «  ی [4] ندز
 رلحاغا ضم و رلنامروا AI هدنرارانک و هدن رللوح r IE قیاح : 2 [3]

 كاسزاق : 4 [۱۰] .راقا : ك ]٩(

 — ۸ 6۱۷ تس



 یخ وا

 جافا لوا هلبا دو بونرک رلکترک هنوکرب هلیغاجم یدنک هرزوا یسهراپ جاغا
 نیمز یور عیدلوا شقا هنوک رب بوصب هجافا یریمد [۱] شقن نغزق هرزوا
 شقنم *هلتج ربقح ناه رلزمهدیا نوع تربع نوملقوب شق رب هلوا یراشاقن
 هرانوک انوک تالک هني بوبوق هنوق بوراص هلاتسدرب بوبوق همشاب بویوا یحاغا

 نمرکسع شمتک ءرفس روطوا هدنوب هلغب هتفهرب لماک مکیدید ةکبیما قداشاب
 ران ۱ [۲] نکد هنوک چاقرب  رارروا یزس زکسراک تسار ءدلو هرلنا ردراو

 یدریو هریخذ کوب هود زوو نوبق كيب شب بوید كدیک زس هرکص رارلک

 هاش قاجوم نیبآ تارادو هاش یسیاط یاق لاکشا نایبرد
 سرت هنبرزوا ینکروک یسیرد نغص هداتش تدش لوا: هاش [۳] یثاط تاذلاب

 ندیرد یلشپیک یسابل [٤]كبزا ندنسیرد یسوروای نغص هني هدنجما یدیا شمک

 سس
 سس

 یوام یربشقاجو یدیا ندنشیاف یسیرد تآ یغاشوقو یدیا راو [ه] یاتتخ
 یناپاق هدنشاب یدیا هک شملیپب [] هکریشقاج هني هنیری تسم یدیا نده
 كنغابلق نکل یدبا یرد ضاس ر یرزوا بولوا ندنکروک لت یزمرف

 ردق هطروع هدنرلهرا بولوا [۷] یرالکتسپ ندنراکچهراپ ررحنوکانوک هدنسهبد

 یدشمیک سابل هوا ید هاش [۸] قاحوم یلغوا یدیا راو سالا یلکلد رب

 یدنک هنیراهاشداپ رلنوب یدیا قوب شاط سالاو [4] رالکتسپ هرزوا یحات اما
 هرانالوا هدنماقم یریزو هنلغوا رلرید ( هاش ییاط ) هرزوا یراباقلا حالطصا

 نفصهلجو ردندهع کوب هود هلج یرلمردو یرلابوا رلرید ( هاش قاوم )

 ندنارطقو ندزوط هدن رانا راو یراهاکراب یلهشود هلراتسو نویقو تآ و نالفقو

 فارطقو زالوا زسزوط یراتاناویح هلو یرلودنک  ردقو یشرب ذیذلو زبنع

 "تفاقرد )رلرروسهنیرادرآ كنبراقالوق هنیرب كسم [۱۱] هلقو ۱ *] تابزیرابرف

 < س [4] ییاط 9 [۳]ندنوک جاقر : ط « 2 ع [۲] شقنم : كل « س [۱]

 یزرللکسب : ط «یرالوکسو ۲ ك [۷]هلا ربشقاچ :2 [11] ىناقنق :ك [۵] كیزوا : ط < دك

 هلق: ط ء ك [۱۱] دابز : ك [۱۰] رلکسپ : ط . رللوکسوم :ك ]٩[ قاجوم : ك [۸]

 سا 6 تس
۱ 
3 
٤ 
1 

 و و وو ۳ ۶
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 16 7 یسیاط یهاش قاملق

 هناي ی نامه بوبمنا تافتلاو تیغر هبطا مزب الصا بودروطوا ییملا هتناب ربو

 یدرطی بودیا رظن همرحنخو غاجم لاقلاو بابساو هبیدمم راتسد هدمشاب بول آ

 لناعوب بودالک آیرلناجرت یخد یا یدید ردمک وب بوروص هما یربقح
 ورت مزب ندنا بودک هناتسغاد هلا ناخ یارک دم ردلاع حابس ندنرکشل

 یاجرت هدکدید ردیک هکرت هلمزب بولک هز ندنا . هنتبالو [۱] یاربس ند نمهعلق
 یربقح تعاس شب لماک ندمکیدلب نعاوا كيافو ناسل رقح ردیراتا" یاغوت
 بولک هعرف یمدآ رب مان ازم [۲] داحا ادخ تمعح یدتا طظح توداب وس

 ناخ یارک دم قدشنوا انشآ هدعرف هلکونآ بولوا ناملسم هلمدآ زوحوا

 بولک ههاش یسیاط قلاق هنب بودا رارف ندعرف ازم دامحا هحنل وا لوزعم

 هننای كهاش یسیاط ازم داجا لوا بولق یرای یراب تمکح شلوا [۳]دینم
 بوشپوابوشیلب هليا ربقح بودرکس ناه هجنروک یربقحوب بولک هلبتارادورفورک
 قارقو یحاصم كناخ یارکدم بودبا فیرعت ههاش یسیاط یربقح بوشوروک

 یسلاق هدناتسغاد كيارک دم بودیا ظح هاش یسیاط هدکدید .[ع] ردسشاد
 مدنالقبه هجانون ناسل هرزوا مغودلوا رارسافقاو هلح هدکدنا لاّوس نلاوحا

 كننکی [۵] یاص راح نالوا نهر هدنسهعلق كرتو نیوتکم ی كناخ یارکدممو

 هدمکیدرو هلیسهم رقم ناطلس ايق رب ههاش یسیاط نتمالع یساغمطو هلتح چافا

 كنبلا[٩] کمدنا ظح ردقلوا بولوا ناربح هقاب هقاب هنشقن هردنود هریوج ۀمرقم
 هلربقح یدرود بوبق هرزواینابلق ی هدنشاب همرقم بودیا ظح هدایز ندنرلایاده

 نبجات زریرو افمط هلتج هلبوب اکسهدزب ةلااشنا ؟یدیدو  یدتیا رلتاک كيب هج
 لوا مز نسهدیا تحابس بودک كسرتسا هجراو هنیراتبالو روفففو نتخواتخو

 ردراو نرلابرقا هدتیالو [۷] قاریدلب هدنوا یخدو هدایند قلنارقو هدراتالو
 ی نمرق یک یحافا مدزا رب ہریقح نآ لوا وید نسرولوا مرکمو ززعم هدنا

 [م] ردشههکرح هلیئوکس كمیجو یحتف كلەزمه هدنسهخسن ك [۲] ناورش : پ [۱]
 : 2 [1] ینرابق :كإ .یاطرابق :ض [۵] ردشادرف : 2 [ع] ازم : ط .دم :4 [۳]

 ۱ قاردلب هدنوا : ك [۷] کیدتا

 بس مپ ع ۵ هتسس



 یلج اوا

 [1] رفصع ی هرلذون ناخروم می غاملق و خاملق و قاملف و قالاق و قلاق
 نع رذحا تاعلصلاو یرلادالبای ) هدیلع ترضح رفج مالک یتح رلرد یموق

 [۲] هنقح یقلاق وب ید هدعماح رفج یتح. راشمرویب ( هنف نم نویعلاراغص
 یرتیالو ایزومر دا ند ( تاعلصلاو یرلادالباب ) ینعی راشمزاب یش قوح
 یدنک هکندرامدآ یلزوک كحوک هديا رذح زس.قلخ مزق تاعلص اب و قلخ

 ثیدح نانلوا ررح هدالابو راتشمروس كوقروق ندرلنا ردندنسهلسف یراق

 مقتفی كلا مهمسا قرمشلاب ادونج ها لسو هیلع هلل اللص هللاوسر لاق ) هک فیرش

 (ةماقللا ودعتساف كلد متا راذاف نح رالف نح رتس تارمساخ تانفاح نم مكب هاصع نم مهب

 راشمد ردهنقح قلاقوب رانا یاملعو نیدمو نیرسفم عبج نوجا ىح ثیدح
 هل بوبلوا یرادوجو هدنسارح تاههوب مدقم هنس یعرکی یعوق قلاقو یتح
 لصاح هلح بوحوک بونق هدنامخ یارح یرلهلسش ددع قرق زوب كنفوق یافو

 كنغاب یاص هدلوبماتسا بودیا تخورف بورتک هنسادا نامط نرلغای یاص نالوا

 رامورات یانون موق یلهصب مدنق هنابه قلاقو اما یدیا هی شب یسهقو رب
 عیج کردهفناط نوملم قاق موقوب مالک لصاح یدقج هبا غاي یراض بژلوا

 لارقرب نیش هفلوا ربکناهج یک یلارق وقصم یتح رلردیا فوخ ندرلنوب قلخ
 هن اما " ردراشلوا شادراق تورو راياده هنسه تودیا فوخ ندقلاقو لاض

 یالا هحنصاب مدق هتاهمه نابیملا مزب ناه ردرللکد یلاخ ندامروو نتیالو وقصم
 تعاس چ وا بودک هل رقح هدکدتک هنهاش قلاق بولآ . نسایاده هلبا مظع

 [۳]قاحیوم ییغوا قدشل و هنیرهاشداپ مان یسیاط بوک ندنراجما یرلابوا لماک
 كنلغواو كنسابابو ردراویرلوا ابوامرد ندهع ددع [ع] كبرزوب كرانو ردهاش

 بونق هلبا [ه] راکجوا ایوا هاه یارح عردراو یرلرکشل كیبزوی هرکر شکیا
 نآ لوا بودیا لوق بولآ یرلیاده بودیا هلماعم یشخم هللا رلرچوک

 یریقح هننایر, یدیا"یشال هدنناي بوک یدر.دتیاامغب هنیرازو عباو یرلایاده

 س [ه] كيزو :پ [4] قاجوم : دا [۲] هدنقح : 3 [۲] رفصا ی : 2 [۱]

 راک وا وا :.ط «

 = 0 تک



 یوق قالاق

 بویمق هنیرادرآ و هنیدايرف هسک ردیا دایرف اشاپ مساق بوغارب هدنلحم [۱] یزوا
 نسرک | اما رارلکهنسادا نامط بودیا راغلا هجیک نوا نوک نوا ندنسارح تاپه

 ندقازا بولوا طولخ هنت رهن یسهقرف رب كلبدا رهن هسلزاق یخد [۲] نوک نوا

 بوربک هرزخرحم هلبا لیدا رهن بوراو هلیدا رهن بورک رایک مظع هلبا نت رن
 نعزاک اتو تواوا ناسا قام واو رخو له و,تانهم ی هضانا وع را

 ]٤[ دابآ نابیو ناروواش و قاشو ناورشو هحنکو یدرولوا نکم [۳] كمتک

 هرکصندقدلوا حتف یراتیالو و یراهملق [*] نالبک [ه] قولپ و وبق صد و
 ( رده هلاوربدیدبعلا ) اما یدرولوا ناسا یردلق نداروا یثاعمدب شابلزق

 [۸] رقس ابوک مدتیا اشاع [۷] یزوا نالیزاقوب اما راویتمکح كنایربک بانج
 یرلنای کیا نمهدیا تأرج هغاقاب ینشا مدآ راو یرلابغ لفسا كردو یراهرد

 هدنجما [4] كزوا وب الاح راو راقاریوط شملفی یک راغاد شمکچرس هکالفا
 هدنجما قدنخ وب هسلوا ىق شبق نامز یضعب بولوا لصاح رلاهنم تخرد یریا
 رولوا رومعم یسارح تامه هسقآ لیدا رهن ندرفحوب و رلرولوا نک اس راقلاق

 دم ردشعدوا هیاشاب دم یللوقص یا ملس ناطلس هناخهبج نالاق هدروا و یتح

 گردشمریدتیا بلص ندنزاغوب هدنسوشزاج یسهماق هفکی ناخ یارک دمت زمس هداشاپ
 ینعع ردروا هاک اشاع یامتربع مالک هحش [۱۰] ردشعا رارف بوما طبض یرانات

 یییدارهن بودا اشامتو ریس یخد ینوب راربد یزوا كرت هلح وب نوحیکنا ردقدنخ

 (تاهمهیارح دزنم) بودیک هداه یارح نوکر, هب بناج هني بوغارب هیورک
 یمیلاباذع نلیکح هحیک لوا اما قدنای بوروق رارداج هدنرافای شهرهبرع هدنآ
 بود هلرافلالدهرصع تقو هدقاحبق تشد هن نوک یسترا ندنا رولبب [۱۱] ادخ

 تالمهم موف قاملق نکسُم تابه یارمع فاصوا

 هبه اط وب ردرلک ایان موق یالآ رب تا رمشح تالبح تان وعلم تالمهم هک اقح

 : 3[ كمك هررخرع ا ك [۴] نوک نوا شب :ك ۲۲1 یزوا 7 01
 : پ[۹] مس : ك [۸] یروا : ك [۷] نالیکو : ك [1] وك ابو : ك [ه] دایآ زاب
 ماح یادخ : ك [۱۱] یدیشمردتبا رارف : ك [۱۰] كروا

— E۳ — 



 يلج ایلوا
 هل ریدتو یار كمظعا ریزو یللوقوص هدنرصع ینا ملس ناطلس هدنخرات ٩۷ هنس

 [1] هدّشفاح هدنرلملق وک ابو وبق روهتو اشو ناورش بولآ ماقتنا ندنهاش میم
 هجوق و هبهداز لافج و هیاشاپ رفعج مداخ و هیاشاب نامع یلغوا رویت زوا نالوا
 ندزکدهرق نوجما قالوا ناسآ [۷] یک تامزاو و تامهمو دادما هیاشاپ داهرف
 لیدا رهن [۳] كتير رایکهضاش هلبانت رهن ندنا  هدکهغازا بوروتکهناخهبج راک

 یرهن کیا [4] كولنوک رب یرانییام كليد رهن هللا نترهن بوراو رلیک هتبرب نیقب
 دم زمس یناخ معرق و [۵] هیاشاپ مساق سکر ج یسیلاو هفک نوجا كتبا طولخم هنیربرب
 رکسع نعروتک رب ردق كيب زو هلج نرلرکسع نادغوب و قالفاو [*] یارک
 هاو كروک و كنولک و هتلاب و [۷] قاجت و امزاق ددع كيب زوب هرکردقو بولوا

 راتامزاول نوک كسزو هڪ یربغو راپوط یهاش ددع زوبو هناخهبجو تامهم هنوک
 رهن هدلم مان [۸] یزوا لوب زمتودنوق مزب یدمش وب هللا رکسع كب زوی و هلبا
 روبط رب نوع زالوا نما ندنمشد ادتبا بودیا ثکم مالسا رکسع .دنراتک لیدا
 هغمزاق ینلوق رب كليدا رهن بورک هرجا رواطلوا مالسارک اسع هلج بوزاق مظع

 یک رلغاد هنیراسیو نی بوزاق نرانیب كنترهن هليا لدا یا زکس لماک بویلشاب
 ناه راشمرتک یک ایرد هرب قانف کیا لماک [4] نترهن و راشمفی نارت كقدنخ
 رانا ناه نکیل ر كسک ۱ ندتعاس ییا هقمشواق هتیرارب رب یسهرا كره ییا

 نامزن هنیربرب وص کیا وب هدتماق و هدشقوب بورو [۱۰] سف هرکسع مزب یوق
 نامزهن ندنا رلیراو ءرزخرحم هلبا لدا ره بوک راک ندنوب نامزهن و ریشیرق
 نوکر, بودیا لالضا یرکسع وید رلیراو هقاش و ناورش و هیوبق مد ندایرد
 فوخ هرکع ود « رولک شوق تماف لزف و روملک نمشد هزعرزوا ددم هرب»

 كرتوب یرلتامهم راسو یرلیوط و هناخهبجو تامزاول تامهم هلح بورو تیشخو

 كلنوکر :ك [4] كسره :ك [۴] یمتک :ك [۲] هظفاحم :ط .هدهظفاحم : 2 [۱]

 س ] وزوا كويب : ك [۸] اجو : ك [۷] ییارک : ك [1] ییاشاپ : ك [۵] بولوا رب
 هلکش رب مهم كرهلدبا كح ندنفرط ییر ندهرکوص شعا (یروا كرت) اساسا هدنسهخسن

 : ط < ك [۱۰] ی رم و : ك )٩[ [(م) ردللوا ( یروا كرت ) یمورغود ردشلو وق
 [(م)ردشلدبادییق هلیتوکس كئبسو یرسک كناف بولوا (سف) یکنتم هدنسهخسن س] .شق

 ص — ۸ ۲ تس



 ىلااق یللوقص

 بودک هلارق هتبلا قو اما تنمهناح هدالریقح یدتا رلاحر هریقخ وید زسرروک

 هتبلا قوی هدمکیدید مرولوا شما تمذخ یادا بوریو نسهمان تبحم كنلارق همت

 ید هرفک نالوا یناجحرت و یدلراص هننیوب كربقخ ود ماح مروبوق یزس نب
 نیشپهرقح ويد رسمزال هدلوبمالسا و هدهنردا هز زس هتلا بودبا اجر هلیسهدایز

 طرص رومس رب ود ردشنفو بایسا تاق رب و نوتلا زوبحوا و ها هسیک رب

 رلکروک [۲۷] اوقلح ورو پابسا تاق ررب هدهعرامادحو تآ ییا و [1] كروک

 راناسحا هلیوا نانحمه یخد هناشیورد نالوا نعرلقنفر و رلنوتلا كس رشللا و

 هبرع کیا و هبرع جوا نوجا كنا لیمحت هرلبرع نرلکوی زې راهاخسبس بودیا
 [۲] وطنح رب نوجا كم هربقح و نوجا كنا لیمحت زعیراتابورشمو تالوک ام
 تدش هدررهمزو نعبرا و تماقو شو و ۹ ندرلماعناوناسحا و بور وب رع

 صالخ ندمکج رمسدرد بولب تنم هنعزیزع ناح یغالوتروق [4] ندنمکح یاتش

 بولآ یرناسحا هل بولوا كجهدیک همور بوبد زرولوا

 ردناناسیرلقاتق زمکب دتک هتسهمافقازاندنمرک [ه]اتروص هدشالو وقشم

 هلع هلبرکسع كيب نوا یا و هديا زارده زما حارس و تشذکر س الوا

 هرجا یسارح تاپه هجیک نوا نوک نوا بودک هصالخ نسهدازش [*] هرزوا

 لدا ره هس هدنوک ی نوا قرانوق هررب یضعب و كرەكح یاتش دش لوا

 ربدم نابیملا ناه قدالشاب کمکحنرافوخ یرلرانا قللق هنب اما كدلك هنرانک
 یاب تآ بویقیرک نراپوط یهاش هراپ نوا و یرلیا هليا ربیع نرلپوط هراپ نوا
 بودک هلامش بناح هدنوک یسترا بودک رار

 3 یزوا كر مالسا ۷ روط لزم

 هردلوا یسهبمسآ هجو كنس هد یقدنخ لنامع ینعی [۹] یزوا كرت هلح وب

 وطاه : ك [۲۳] افق لبح :2.اوقلح :ط «س «پ [۲] كروکرومس ترصر : 4 [۱]
 روناط : ك [۷] هلا : ب [۱] انوروص : س ء پ [ه] ندنکچ : ط ء 1 [4]

 «یروا كر :2 ]٩[ [(م) ردهلا هلمهم یار ینمإ ردو یسورغود ] یروا : ك «س (۸]
 [ (م) ردیالوا ( یروا كرو ) یسورغود] یزوا دارو : پ

 بسا ا س



 یلچ ایلوا

 یدپهدلبقوح وب کیاوهنیراساح هسک ورب ندناملا هدکدشروک بوراوهتنایربقح بودیاتکم

 یارک دم یناخ مرفو هنادغوب و قالفا و هلدرا بودیا راذکو تشک یر, قللارق
 تشذکر سو دیادشو مالآ زمکیدکح هدلبچ وا بودبک هنهاشداپ ناتسغاد هلبا ناخ

 هدمکیدرتسوک یطخ هطروبهصب ییدریو كنیراساج هسع بودیا لقا ماجحنارس و
 دا م بودیا ظح ردق رلابند ندریقح بوروس هنیزوک و هنیزو, یطخ بوقلاق هغایا
 وقسم هللااشنا مدتبا ربقح هدکدید ردن زکیدوصتمندلک هبهرطاخم رایدو زکماو

 یدتیا یا هدکدید مردیا اشاغوریس نتیالو بوشیروک بودک هنهاشنهش یلارق
 امدقم زسمزال هزبزس مولادمم یدلوا تمکح زکیدلک تسار اکبزرس یرکندمش

 یرغ یدمش اما یدبا رک هتک هنایع لآ هللا كلمحما هلوحوک زمشادنرقو

 ندنعاونا [۱] هحاک كيب بویلبانعت یالوسب یلارق هاشذهش بودیا روهظ شیا

 ناغود تفجب یللا و یثد قلا تفح كبو رلکروک رومس هتخن هحلکریو رلکروک

 هحلک كيب و رانیتالت نوک لعل تفح كيب کیا و یراشوف نوفیوطو روقنوصو
 یرلکروک یلت هایس تفح چ واو رلکروک رومسضاس تفح چ واو رلرومس هناد
 هزکهاشدا ادعام ندرله را و فح هنوک ك هڪ و رلربع همایش راطنفر و

 یخد هرازاک نامعا نالوا هدراکرس یرغ و هنیراملع و ارزو و نوتلا هک ژوب

 هدرانوک نک اریز مروروتک هرلنآ ید نوتلا هسیک زوب هلا رلهیده نوک انوک
 بورودلوانلغ وا رك زملارق [۲] کسیللازو كنموق *دشهنالوا ندزء رلایاعر مزب
 هنیدودح ینامع بو هنسا رخ تاه وشرفنیوصلدا بودیا ربسا ینمهدازشر, و

 هلیلنامع كسسهلنا شاوص بوراو بوکج رکسع هنیرارزوا هدزب رایدلاق بورک
 هیلنامع هللا رلفح یایاده ردف و یدمش یدعا زرولوا شما شيا ریاغم هحلص
 زنم [4] یللب نب زرهدک هکمتسا [۳] ینهلوا رسا و نشل كمهدازمش بودک
 مدل وبهدر, نرارآ هدک وک یمدآ یکم ن رے هطراحاو ر كنلن مع

 بودیک هلیب هبلناثع تلود ندنآ هغازا علق هلمزب بولوا غ راف ندمتک هزملارق هتبلا
 زمفطل هدایز ندلارق بونلوب هدزمیهاشنش تمذخ بودیا تلالد هزعراشا هج هج

 یزهدازپش نالوا : ك [۳] کم یللا زو زو : ك « س « پ [۲] ه لوک : [۱]
 ىب سب : ك e س [6]
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 نمرک اروص

 بسنوبسح هدرهشوو [۱]قدزاملق یاشعتالص ندنغیدالوا یتقوكنيزاع وسقاي

 رومس کردراغراجت تلخ ایرنکا ردقوح یراهرفک وقسم فراعم بابرا یللکش
 راتروعهدنراناکد اما  راردیا تخورف [۳]نیتالپو یردوک و یثدقلابو [۲]باجتنزو
 هنسهوبصو بوبح اما  ردلکدسع رارداتخورف هسیاراو یرلعاتمهن ره بوروطوا

 ىلەكود شموک یراسوکوکو یرلکی كنبراهلود هقوح كاپهلج ردقوب رصحو دح

 قحا یزوبهنی یرلتروع رلرک كروکهفانو كروكرومس ردیلقابلاق ناولا یرلشابو
 نابرد )۰۰۰ (وکسمنان هئانز هانا ) ۰.. ( وقسم ةرفک هاما ناسرد ) رارزک

 ... ( وقسم مدق ناس

 ندنتیالو هل ]٤[ بوزو تروص یلغوا یش وقار هدنتیالو هل هدنحرات ... هنس

 ردشمل زای لصفم یناسل وقسم هنس زمکیدتک هرفس هنشالو وقسم هللا ناخیارک دمت
 ردهل و یراهلمهم ظافلا نانلوا رب رحمت و یناسل وقسم كنتمس یسارح "تامهوب امآ

 موق ردیا لامعتسا ناسل [ه] هنوک نوا هدنرب قلنابزکسنوا كوقسم تیالو هچرک
 رپشو هدعع یدنلوا رحم هکر دران و رلتغل زمگمقسا عامسا اما [*] ردرلهرشک

 قیر لمس رفک ىلا هن بولآ نانابحا ندن بوش ات
 هدنوک رب بودک هبرضتناح هلبرانک

 نمرک [۷] اار وص لزنم

 و ندشق ردهملق جافا پبراص رب هدنرانک لوکرب شلک شمزآ ندقاج رهن

 ییا راو یامطحو ینادویق ح وركيس رب قدلو ناح هزات بورک ههعلق ندتماف

 لآ ندنفرط یلارق وقسم هدلمو بولقیراب یراب تمکح ردکلام هرکسع كيب
 وب یب لاكچوک ناکورب ندنسهمق كرت هلمزب امدقم بولک یخد یا ملظعر هناثع
 [۵] انوروصبولوا ادختک هل اكو ىلا لوح وك [۸] بولوا كحمضم هدننابكنعا

 هدننورب ونوردنا كن هماق هما رکسعكنوا بولوارلنامداش بولت آ رلیوطمظع زدنمرک
 نرواط : ك [4] نیئالن : ط ء ك [۳] باحنس : ك [۲] قدزامالیق : ك ]١[

 ردرارشک : 2  س . ردرلرییک : پ [1] هوک ییا نوا : 2 « س ء پ [ه] بوزو

[Y]۸[ اور وص 2 م [ لح هضم ٠ ل E]ال روص ءو  
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 يلچ وا

 یراتاتقلاق هنسارح تاهمه نکل شعبا یهاکتخ كنبرللارقوقسم رخآ و لوا

 یرجا قانقیعرکی هفرطوشرق [۳]ندفیاخ رهن بوغارب [۲]نیتحتوب یلارق [۱]یلهلق
 «.رفراو [4] یتحددع .... هلح ردبا رارفهدنآ الا بودک (۰.. اک رهش)

 ۱۰۷۴ هنس و ردرومحم تباق یمظعرپشو اما :.. ریلسک یساکس مان ... هدرپش

 اما یدیا [ع]همانریزو هدنوناب تمهرش ییدسا رسا كناخ یارک دم هدنحرات

 هرکس زادنا كنفوت كبشعهلج ردمانب هرفک رب ناغمرپ مات ... یاب یدمش

 هدنرانکق یاحره ردیراصتیاغ یسهعلقاما ردقوح یرانمشد قللق اریز ردکلام

 ینلکاحرطصنم رب راو یراصح وراقو انب شاط یدادش هرزوا ییاهتشب ندای رب
 راصح | هدزیتودنوق هلا یا هراصح یتشا اما مدمرک هنجا هعلق بولوا نایاع

 رب رهمز هجیکلوا رکم رایدتیا رنامداش بولت آ بوط هراپ كيب ندهملق یفشا و

 كنفتو پوط قادحابص شعایدبع یسهحک ییقرقزومود كرافک بولوا یسهحیک
 كنبراساحهسع ماعطا ادعب بودیا رامظعتفایض هیجلا [ه]یحایص بودبا یرانامداش

 لبخ هربقح بوروس هنیرازوک هنیرازوب بورتسک هنامطح شابو هنادوبق نرلهمان
 (راصحینشا لاکشا ) رلیدنا لاّوس رایش هجم ندنرللاوخا زمتحایس بودیا رامیظعت
 نامرک مظعهداوس تاقکیا ینالوط ندعبلکش هدارخ عساورپ هدنرانک قیاح رهن

 ردیا هطاحا ےدآ كیب یتاآنوا یعرج رادام آراد ردقتع رهش مدق راک رب مظع

 هم هردنشو زاس كيبیل آ یرکیو یهسدنک شی و یرطصنم قرقو یسویققرق
 نرلحالس هدرلویق رازاموق کدشهموق هلیحالس ه هعلقوب ردرلهناخ سوحنم یلوتروا

 شه هلو رارولوا نک اس هلبرلابوا هدنجراخ هعلق كدشه موق هلح رلررک بوغارب

 یارسناباما ردراو یرامامج هدر یل | و یراناکد كسىلآو یرلناخ ناکرزابددع

 قیاح رهن یرلهروصقم هلح زاعولوا ریبعت هللا رللید عردنینم و رومعم ردقلوا
 یساتش تدش اریز ردقوب یسحابو غاب ید كرهش وب اما شلما عقاو هنیرانک

 یخد هدنوب هللا قالوا ظمو لیوط یراهنو ريصق یسهحیک یند [«لونبو ردیق
 : ك [4] ندشاج : ك [۳] ىنتخ و لارق : ك (۲] یک یرارا۲ قلق : ك [۱]

 : ك٤ س [ه] هنمان : ك (4) [ (م) ردیللوا ( قخن) هروک هنتم ] ردراو یهاکتخت

 كنو و : ك [1] یحابص

—- AFA —- 
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 یره قیاچ

 هلامشتمس هنی بوقلاق ندنا راشم وک هلح یعوق كدشه هدنوب ردیوک رومعم تاغ

 یراراتات كدشه رکم ردیوک رومعم یخدوب (هجاهو [۱]هژ ) بودنک نوکرب

 هلیسهشالا رفاک تاهبهیارح کراشمرق هلبوا بوش هنیرکسع وقسم هدننل | یوکوب
 هنب ندنا یدارارشط هلبا رلهبرع زونه یرلرادهشال نالوا یع.اص بولوانیز

 وب قاق قدب نوا لصاملا . ردییوک قژوم یخدوب [۲] ( هناهوق هژیپ) هدنوکرب
 هد وکی جنز کس نوا بودیاروبع [۳]یرلکوک نالوا نیز هدنجارلارح هدنتبالوقژوم

 ینلاج مظع ره
 چ وا بولک ندنرلغاد الو ... هدنسس غبناج كنیراید وقسم یخد وب

 هرزخرح یخدو بويا غوا هراعالق هراپكيبهحم و هرلرهش هراپزوبهحم ءدرالوب قلیآ
 ردکوخو ندلدا رپ افا ردنظف رپ تابا رولوا طول هد ی رد

 ربع كس زو ءرک هڪ ندنرزوا یدبا شاود ندیکلش تابش توک

 هنمو اب كد هدتعاسر لماک هنک اخ وقم وب وشرف ها راتآریقح نر

 یدیاشلوا بالزوب ارز رداکد مولعم یعودلوا قسمت هبت هن اما ردوص ضيع

 قرف كدا شک هدتناسيدب هاتیفژوم هلاراک لیا اما یا و کک
 هلرانک قیاح ره هدعب ردموقص یعودلوا بصنم هرزخرح بولوا هقرف ددع

 بودیک [غ]لاثم هلامثبناج نوکلوا

 نامرک بولص

 یامطخهقشاب  ردهملقلوکرب كدروكز ونه یهملقندجاغا هدراید رادوب ادا

 یوشراحو هسنک كدروک كدشهم هقهنب هدر ون ردراوینجدونج قاز اس ی او

 ردقوهحابو غاب الصا ید هدنو راویرلدحسم كدشه ددعیدب ردزا یرازاب

 بودیکنوکرب هلامشبناح بوقلاقهنب ندنوب ردقوج راجاغا هدنرانک [ه]یره و اما

 , هقلق میدقهلاخ سوحنءو مظعرهش فاصوا

 هناحوقهزیب : پ . هناهوق هزپ : ط . هناهوقةزيپ : ك [۲] هجامو ةر : ك [۱1]
 قیاجرهنو :ك [ه] (م)ردیللوا(لایم)یمورغود [4] (م)ردیللوا (یرلیوک )ىسورغود [۳]

 سس ۲۳۷ —



 یلچ ایلوا

 یزو ردراو یرلتکی رطب روز اناوتو عیحش تیغ ارز رلردیا كنج هللا قلاق
 و ىح ردراو یرلیوط یهاش ددع یلا و ردرلناراداک یب زوو ردزادنا كنفت

 نایعلآ رکشل هدیزک یا نامالا ناما » ردیا تولکهرقح هدن رهشقژوم یراهدازپش

 [۲])هنتیالو وقسوم وش [۱]نشروک بولک رکسع كيچاق رب هلبا لع لشیرب زب
 وقسوم هزبس بوروج وک هنسارح تاهیهوشو بوراقج یزع رادمم تها نارودبولیاب
 یعازا بوردلاق نرلهاشداب قلاق ددعیبانوا ندنسار تاه بودیا حق نیالو

 هلبازکددرق هزکلوبمالسا كزس بودیا صالخ ندندرد كغلاقو كغازاق یعرقو

 غاب هنخبطم لرصبق هاشداپ نوبق كيبزوب هرک هب [۳] كيبیهو ملهدبق آ یغناییاص
 كنقص » ردا یسهرفک یا نالوا هلمزب ناه رایدراولب وید « لهردنوک نوقو

 كليا رلنوب ارز رلرلآ ند زکیلا یغازا بولوا رب هلعغازق قازا كاموق هغازا یرلنوب

 نایفطو نایصع یدمش هدشا نکزعرلاياعر ور,ندلسیزو ردقوب مزب راردموقرب زم

 ریسسا نر بودیا لتف نهدازمش رب بورق زعرثناستسرخ كيزوبییا بودیا
 قااقوب ماسرراو [ه] هزمهاشداپ زبهله رلیدک وشرق [4]ینوصلدا هدشا بودا

 هورک هورک و یدهرکوک هدایز بولوا دولآ بضغ یما ود « مهلبوس رهن نوجا
 کوس زوسرب کدشهوب رافک هرکسندنو . یدرارک یلدارهن كدشهموق كيسه
 نیاسح كنراناملسملدشه نالوا هدنشالو وقم یرجنا یخد اما رایدالوا رداق

 هتفهرب لماک هدنرهش قژوم هلیما هلیبهبس ینایفطو نایصعترتف كرلنوب . رلبادخ
 یکوقسم ید رلنوب هحرک ( قژومموق ناسل نایبرد) [1]كدتا قوذ بوروطوا
 ههل هقشاب كرانوب اما رلردیا تالک [۸]هجوقسمبولوا [۷]نیلیحنا نداراصن تلم
 نوکرب هلامثبناجهنی بوقلاق ید ندرهش وب [۰] ... الوا ردراو یرلهبصوصخ
 رارد هک وک هژیپ هحاسل قژوموب ( هحیلزوب [۹]هژیپ ) هداضف مساورب بودک

 (م) ردیللوا .( لس ) یمورغود [۳] هدنتنالو : ك [۲] نیبشوروک : ك [۱]
 قوذ مظع : ك [1] ممرراو هزکهاشداب نهله : < س « پ [ه] نوص : ك [4]

 [*] هدهجوقسم : ك ‹« س [۸] لنجما : ك [۷] كدتا تکم بولوا تحار بودیا رلافصو
 راو قنجآ رطس ۱۲ هدنسهخسن ك « رطسشب هدنسهخسن پ < رطس چ وا هدهخسن و

 هج رو هری :پ. هحیلزو هرب : پ , هجیلزوهرپ : ك « س 1
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 كس زوب هم هلموق كدشه كنب زو هرک ییا هدرحس تقو نوک یسترا كدروک

 بولک هنکوا یرهش قژوم زمغیدلوا نامهم مزب هديا هديا كنج یرافک وقسم
 هل بویلوا صالخ ناح رب ندرافک هدرحسس تفو ات كرهدیا مظع كنج رب هن

 [۷] رزهدنک لوقهنایع لآ :بوک هنتالو [1]:..باواواراوس راک ی

 رایدلاقبولوا نیشن شوخ هدتاہه یارح هلبرالابعو لهاهلج هدهجیک رب نوک رب وید
 قازا ینموق كدشه و [۳] هنساماغوا هنسهطرو قللوزعم ناخ یارک دم اما

 یدا دلرکه سنا نکاس هدنآ ]٤[ بورتک هرتس مان ینو وص ىلا هد | یسهعلق

 ههاطوررکم یدرولوا ناما و نما ندقلاق و وقسم یالو قازا زونه هسلوا هل وا

 بولک هللا ]٥[ تفج رکسسع كيب زوب ییا یرانوب یلغوا كنيلارق وقسم یدشه
 هدو تآ قالوا هدنموف كدشه و ارز شا كرک هشا تراغ بوروا هوالط

 [*] یتلا ما و ندیافون هجاع یخد رلنوب ردقوب هدهاشداپ رب نوبق و رغص و
 هدارحرب  شعا لوا نصا كنبرالوااف بونلتاهحتک لوا بول آ رخ ندنکدشه

 هرافک نداعارواد هنیراحالس رلرفاکوب بوصب هلفغل الع بولوب شعوف ٌهداز لارق
 ددعچ وا و ربسا ۀداز لارف رب و لتقف ٌهداز لارف رب کرارروا قيدشه جلف رب هلبوا

 بولک هنامرک قژوم [۷] زرمت ودلوا مزب هدیاهدیا كنج بودیا ریجنز دنب نراریزو
 كکدشه موق و شعا لوا یبصا كنبرلهعوا هفرط وشرق یلیدا رهن نوک لوا

 یرلحلق یتالو ناهام یروس حوا و یراخرز هکورک یتحم و یرلتآ ی

 یرلناکو رت كنالک و زارمش تیالو یثخحم و یراکنفوت ناردنزام تیالو یثخم و

 هدنراجما  ردهلبق و موق رجوک رانوق هج ردراو یراوکس و ناقلق یشخم و
 زور و شو ردقوح تاغ یرلاملع و ردراو یرلهدازش رفییا [۸] ندابنداد

 شعا راو ےک ( رطالا ) هدهدنسهخسش س ] هشالورطالا بولوا : 4 []
 ی-اوا ( زرهدنک ) ] رردنوک : ط . زرهدنک : ك [۲] [ (م ) رشمزچ ندارکوص
 : ك [ع]. ( م) ردیللوا (هسمارغوا = هساماغوا ) یموغود [۳] [(م)ردب-انم اهد

 نونو یلا :طد ازاتک درب سوورمان درز بز
 زعودلوا نامهم مز : ك [۷] ىيا ا :ك < ط [1]  بثج : ك ]١[ بورتک هرب ما

 :ندانداد : ط . ندنایداد : 2 « س « پ [۸]

 کنج هلا راسود كنب تاملسم كدعه

RN oتم  



 یا

 تیاغیشقو رولوا یک یفاش تقو ناه ینشور زور بوبالوا ینرارح كشنوک

 راجشایریغ ندقاوقو دوکس ندناستخرد یربغ و تارمشمتاراجشا بولوا دیدش
 [1] هحضقنم هحلپس اما ردقوح یرلتاعهرزم و یرانیاسب كبشم اما ردقوب

 عنم بوروک كدشه یاملع غیدلبق هلتعاج یناشع تالص هلمرامادخ ندمغیدلوا

 نزاع یستای بویمهلوب یناشع تقو بولک هدنوب نیدهتحم و نیمدقتم یاملع» رلیدتیا
 بورتسک هریقح یرلتاربتعم باتک دلج زوی هجنوید «رایدنا فلات راب اتک بویملق
 لزوک هت وب » هلبا هفطل بوبملق یاشع تالص نامز ها هلمعباوت هدنب راکرخآ

 مایا یهب » یدتیا مقفر یلاخخ اباب مدد « ردتیالو قاجەلق هک اقح رولوا تیالو

 یخد هتبالو زاملق یزام حابص وشیخد رب كلدلک هراید زاڼلق یزام وستیهللدم اهتشا

 رایدتیا هفطل وید « یزاع یفاش ماج هاو یزاغ حابص ماج ہآ كلبهدک
 هدقژوم رهش و اما . قدلوا شمروک یراید و ید رب [۷] هدزعرات رم هک اقح

 رانا ردراو یوق كدشه [۳] حلسهو كایدحومو نمّوم كبب زو هرکشب درود

 هنوک هچ كيافون موق و كدشه موق یراید وب رازاملق ییزاغ یی الصا یخد
 نکیا هدنوب زب یتح  ردشعود ]٤[ لا

 رفاک لادج اب كدشه موق مظع كنج ناتسود ناتساد هاو ات

 قزوم رانک موق و وقسم

 بیا كدشه موق كيب زوی هرک چوا کیا ندقژوم رش وب هحیک وب ناه
 یریزوتیالو نکیا هدنددص كماتکرح یخد زب بولواحایصتفو قوح رلیدلوا

 ناشیرپ نرازوس هلح شمرولا شالت رب هیودنک بولک هلا نالوا زمقفر مزب

 هرهش هرشطنآ لوا قذلق بودیاتغارف ندعآ :تکرح [ه]هدوب بولالشاب کوس
 رومسهرفک یه شللق راهرفک ناه هدقژوم رهتبولاقناملسم كادشه زب مدقح

 یا رابدالشاب هکعآ ظفح نرلعاتمیربغ و یراشید قلاب و یراکروک باحتس و

 (م) ردیللوا ( ییصمو ) یسورغود [۳] هدزمنیزا : [۲] هحبصعتم : :ك [۱]

 (م) ردبسانم اهد یسلوا (هدز ) [ه] یبا : ك [4]

 حج نوا حس



 یرهش قژوم

 [۲] قاژوق [1] كلرتو قازوقو روفغفو نیچ رانوب راغص مدآ كيب رشیکیا هنیربیه
 روفغف موق یرانمشد راو یرلپوط مظع ردرلبتشک رلک بود [۳] هایز تیالو
 ردق كرانوب اما شما راو یرلیک هدکرلنآ شا راملسو [4] قاژوق موقو

 هقباح رهن ندرزخ رحم هلبا قالوا ناردامو میحش موق اما شعبا لکد راک كوب <
 بولآ راعانغ لام ردقوب بوزک هلبارلقاق یآ چ وا ییا هدنتالو یلارق وقسم بورک

 ندزیکد هرق ییا مزاقرحم ویو شمراردیک هنیرلتبالو [ه] قاژوق نیماغو نبلاس هني
 زرهدیا لحام یطو لزانم مطق هدنرالحاوس کردنوک قرف شیپ ایردرب كوب
 ردایردر هقشاب ناه ردقو للاصتا هرم ر الصا دمر رک سادات یا یخد

 رود هزک ییا نفارطا كزکدءهرق اما مدتیا تشک نفارطا  رادام راد کرابادخ

 رحمو نامعرحو زکدءرقو زکدقآ مز الصا راک نالوا هدرزخرشوو ردمشعا

 قالا یرلحبقو یراشا .نعهزکب هنیرایک ناتسدنه رحمو نانعام ر حو سونویقوا
 اتاپ وب ازز دارم راو: نلوم قاتل .هرا س رهنما قوا رولک ین

 ةد ونشوف هنالسک تبالو بو ندوش روم رولوا یرلهنطرف مظع

 الحو ردهدنجا یسارح تاهه هن رهشوبو راب ریقح یراهنطرف زمکیدکج
 كس نوا و یرکشل ىف: قژوم كس نم رک هدنمکح یرزو وقسم

 راعماج نیطالس مدقنام یرلاسلک ددع یعرکب هلح ردراو یلوق یرکسع كدشه
 كدشه رومعم ردق یللاو ردرلرطصنم یلهرزاننم رشكبا رشکیا هلح یی

 زا تقو درود پودیا تکم نوک یدب هدرهش وب ردراو یرلدجاسم یعوق

 فیرش عرش اشع تالص تقو اریز زاعلبف یزاع یستب الصا هدرایدوب قدرالبق

 بویلشاه هلبا غاي بولص نینرپ پودانیق نیوص یوالپ چر, ناه ردقوب ءرزوا
 ردق و یتقو كنيزاع یسناب رنلق زا بولوا رحف تالص هدلحم قاحهلوا والب

 هرک هج رقح . ردهقبفد کیاو هجرد چ وا و تعاس قوچوب رب هل یمادای بش
 اما ردیا توافت هدایز ردقوحوب کیا یعرکی راہ لوط مدنوط هر اد عبر

 قاژومو : ك < س[۲] ( م ) ردقو یسهلک ( كرت ) وبشا هدنسهخش ك [۲۱)

 قاژوم : ك [ه] قازوق : ط . قاژوم : ك [4] هااز : س [۳]

 ۷-0۳ : یلچایلوا سا ۳۳ —



 یلج ایلوا

 ندنآ ید رقح رلشعا ریرح هل یرارایدو راد یرلکدتا حتفو یرلکدتا ترامعو
 یر تا [] ۰.۰ كدلبا دیوست هزعادوسم هعوخمو بودیا ذخا

 بوک نوک ها فر راک لدا هنن توغا اشاع ورس ناخ ولاب رشوت

 تودک هرجا [۲] ی رق لک قژوم لرکح اتش تدشن

 قژوم مس موف زاتسرفاک تالو فاصوا

 یاغون [۳] قادشو یاغون هجناعو یاغونولوا هدن صع ناخ زکنج مدقام

 نالوا یسارح و هدمظع رهشو یاغون موف ددع زول هح ویو یاغون [ه] تسمرواو

 وقسم بودیا بارخ یرهشوب بولک ناخرو شع رارولوا نک اس هدناہبه كویب
 ییا لبلق یسهحک مکیدروک هدکدندیا دارم کما داقنمو عبطم یخد ینیلارق

 ک ودهلآ ضرف تقو شب كنالامتقح بولوا حابص [1] تقو [ه] ىللكا ندتعاس

 ( یرهشقآ نیدلارصت ) النموید «ردراو مراکهنءهدرایدو » قوب یتقو كنيزاع ىس

 هلی راک ناسیعا هرزوا یمکح ینیرش صن ( مالاف مهرواشو ) هللا رلاملع ... و
 یي « یداصق [۷] هحنلو ییوص لدا مناخ » بولک راتأت رب نکردبا هرواشم

 روبع هللا هجو ناسآ بالزوب یلیدا رهن ناخ رویت ناه هدکدرتک ربخ وید یدکود

 یدتک یدنود یدمربک ءوقسم یرجا ندنرهش قژوم ون یدنود هیورک بودیا
 [۸] هقسناپرس ندنرللارقوقسم هدمب بونا لطعم نامز هج یخد قژوم رهشوب اما
 هدنرانک لدا مظع رهن [4] ( یرهش نیمز لاکشا ) ردیا رامع لاض لارق مان

 ارد ید ضرایورو اما ر.فوصوم هدالاب لدارم فاصوا ردهلکسا رهش ردنب

 ادو ردهظعم یابند هريزجرب ردیا هطاحا ليم ك یدب نسکس زو هدنسانروا

 لبم یللاقرق یر یضعب ردشمهعا قلخ مظع ره یک لدا رو هللا بانج هرجا

 ٌکراو زایک مظع هدن- هلکسا یرهش قژومو ردلم زوطوا یرازاغو راد یضعلو

 (یرفاک ) ی-ورغود هکمزدیا نظ ] یرقلک :4 «س ۱۲۱ راوقبجا رطس قوجور [*]

 0 یمورغود هکمردما نظ [د] تیمرا : ك [:] .قاديع : ك [۳] [ (م ) ردتجملوا
 : ل ءس [۸] هجیکو : ك . هجنکو : طس < پ [۷] هدتقو : ك [1] (م) ردللوا
 قوژوم رهش نيمز لاکدا ناسرد : ]٩۹[  هقنابرس

 ی 1
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 یرپش ناخولاب

 نودیرف بناجنیزا رلرید ردهدنسهنیزخ یهاشداپ نیچ الح یرلیضعب رارد یدلوا
 نودیرف هدنجراخ [۱] كفورعمرهش یودنا ان ی دوه بولوا نامز نارق بحاص
 رورود هرزوالو الح ردشمکید اهتنمدومعرب نوجما قالوا یتمالع نارق بحاص

 زوب هو شازاق راطخ هنوکرب هباشم هطخ یفوک رروک رراو راجا ندیا دارم

 زومر رلتروص وب هفراصم بابراو تمکح لها ؟ردشلزاب رللاثن و تروص هنوک

 قول كج هلکعسحو كموف كج هلکو كرلهاشداپ كج هلک كدهتمابق رود عردزونکو

 ردالاب د ومت مظع یان ربع ررود شلزاقو شلزاب هرزوا دوم یراریوصت لا ادخ

 ا ومع یکش اط ییکید روصم نالوا مماق هدنرازاپ تروع هدلوبمالسا ناه

 رولوا ولغوا رب نوا هرکص ندنولغوا رانا هلماکرب یماعد ی دوه كنودیرف و و

 ردباسارفا لغواكنا ردکنشپ یغوا كلا ردعدار ولغوا كلا رد ( روط ) ىر الوا

 ؟ردرهجونم یلغوا كلا ردکنشوک یلغوا كلا ردجریا یخد یلغوا رب كنودیرف

 ندراحنم ؟ردراحنم یلغوا نالوا دن راحم كره ونموو ردیدادجا یعوف راح

 یراساحهسع الاح بورک هلا هح ندراحنم هاش ثانشوه جات رار د راح الاح طاغ

 مان قراص یولق هدنامعل | یتح رلرید هنیوهقو کفلنامو هنورقو هورغ بولق هدنلا

efربو ردشلوا یراح لدرا ردنابردژا یخد یلغوا رب كرهحونمو ردشلاق  

 کردناب صروق یخد یلغواربو ردشلوا راحم هتروا کردناب ردزپ كين یند یلغوا
 رهحونمو نالوا راح شادنرف ترود یعی نالوا راحنم بولوا یراحم [۲] اشف

 روالدو رورپیاعرو عیحش ارج یلغوا رهحوتم نالوا ناب صروف اما ردیرادال وا

 ردندنرادالوا كن ا راح ما صروف الاح یدنارام رلرهش هڪ بولوا رورنه رورس

 پراق یغوا كلا ردیناهفصا واک یلغوا كنا ردملس یخد یلغوا رب كنودیرفو

 كرصم ابوکهدناخولاب علق هدریر, رلهداز هرببنو هلوغوا لوغوا هج رانو ردناولهپ
 كنيرربق یراهاشدای فاسو ردرلنوفدم هدننلآ راموک یک یرلغاد [۳] مارحا

 یراتنطاس تدمو یرایاعارک رم دیدم تدم هلبرتتالاوحا هج هنیرارانم كنس
 (م) ردیللوا ( میها ) یسورغود [۳]هشق : ك < س [۲] كقورفم : ك ء س [۱]

- ۸۳۱ — 



 ۱ یلچ ايوا

 ك وکعمنوع تربعماخر نوک انوکو ربع راک هلوکح موقم یراکصوصف عاوا

 ۱۳۳ یا ۲٩1 یا تم تعداد اربا مد الا رفع حرار
 ناخ واب وب خد عنصم راک لوا هکاقح هلوا یرلراوید یور كنعماح [۲] ناولق

 یدب اما ردرهیحرسم ةسینک هدناخولابوب ید رلعماوج هجو . ردلداعم هتعماج
 راویرلوا یلوترواقارپ وطوزاس ردق كی یدیو یرلماج ددع چواو یرلناخ ددع

 ["] ۰۰۰ ( ناعولاب رهش نيمز لاکشا )
 هرزواهتش) رازنچ رب هدنجراخ یسهلبق رهشو ( ناغولاب رهش هاکترایز نایبرد )

 ( راناتلاوا ) هود رف و [۳] تنعناخ روم ( ناخ نودبرف نارق بحاص ترایز )

 بودیا تحاسس قوچ هدنرللحاوس مزاق رحمو هنیدمو ةکمو ناتسبرع ارز رلربد
 نخروم لوق ردشعا رامع ادتبا ننبمز كناخولاب ةعاق هدنامه یارحو ندنآ

 بولوا رمعملیزوشل ردشمرک هحون ۶ تشک هدناف وط بورتک نانا هحول ترضح

 هبعک نالوا بثاغ هدنافوط هبهبمک ندضرمت ماشو ردشمشتب همالسلاهلع ی دوه

 رلتوب نر رومعم تډب نالوا هدنرب هبک هللا حو ترضحو ردشچآ وب نرللوب
 ةبمک هلو فرش ماشو ردرلشعا نابع نر هبمک بودیا ریهطت هلبا حوت ترضح
 یضب کردشک هنیمز رعق یلاعت هللارعاب ردراو یرهش ی دوه نکر دیک هفررش
 ین دوهیرهشوب . ردلکد هدیشوپ هراهنسک نروک ردرظان هلوک یرللعت كرلانب راثآ

 ترضح ندنفیدپاب هبیرهش هللا ی دوه بودیا قلطاغرا نودیرفو, نکردیا رام
 ( ثیدح ) ندنکیدتیا اعد وید «نوسلوا ناشلاج كولغوا راتأت » هنودیرفوب دوه
 كن ودیرف هنس لوا بولوا لوبقیدوهیاعد هحومضم ( :وعدلاباحتسم ی لک )

 هنیرعاب بوبف مسا ود ( راان ) همالغ لوا دود ترضح بولک هدوجو یدال وارب
 راتا بوروب « نوسنوا ریکذ اهح یرلدالوا بولوا مولغوا [4] یتفم مب » بوصل

 كراتا بوراقچ نسهفرع كرام ندنشاب یدنک ین دوه ترض> هنشاب كمالغ

۱ 
۷ 

1 
1 
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 بلا ی دوخ ةقرع لوا هدنکنج هواک ید هللا یرام ككاحن یدوق هنشاب

 (م) ردیللوا ( نووالق ) یمورغود هکمردا نظ [۲] ییارس اشاب : ط « س [۱]
 نم ۶ ظ. 4 2[ تف ج ك [۳] راو قجآ رطس کیا ۱1

 سس ۸ ۳ ۰ ¬



 یک ناځولاب

 یلوبق رب هدتعاس رب و ییراوید تاق نیلا ناه ردلکد هعلق مکحتسم و نیتم لاثم
 مدامهلعدآ نکل كدتیارود هدنوکرب کردریک هعلق یلمظع هلق رر, [۱] هدهعلقه و

 مالمدآ هڪ هللا شور هدا ربقح وب یروس نانلوا ۳۳ هدن وکر هلا تآ ارز ۱

 یغنازق قژوم كبنوا 6ردهعلق قلنابهقشاب هدوقسم مکح هدنرانک لدا رهن یخد وب

 هلح ردهعلق كلام هرکسع یراتات قلق ردق كس و یراتا كدشه كسب نوا و

 ردقلوا یرازاب و یوشراج ردراو یسونق درود یرکی هدنعاس درود یعرکی

 [۲] ولپ ارز نوسلوا قشع هنیرلترام كنيرارطصنم و هسینک اما رداکد نیم
 ید یرهش و شا رادحاسم و عماوح هم رلهسنک وب هدن مصع یزاغ ناخ

 [۳]هیسلک نالوا عماح رب هرجا رش و كدشه موق تح بودیا بارخ ناخ روی

 [ه] هسیا رضخ ترضح یی رلرید ینک م ]٤[ ( ناق قاب یالا ناققاب رضح )
 بودیا هام هدلسی زو ییماج وب ناخ واپ  رلرید عماج ینیدقاب هللاو [+] ینیدقب .

 عماج وب بولوا زمتک هیهبک ر انان موق هدرصع لوا شعا تشې درا رب بوک
 ردعیدآ رکب ًاضرعو الوط عماج و شمراردیا تدابع بولک هدنوب وید ردهمک ١

 بارخ یناخ ولاب علف وب ناخ روم مکنا  ردهعلق ر هقشاب هدنسهرىشط هملق اما

 روي رکم مالسلاهیلع رضخ ترضح ناه روقیلآ بویمایق هعماحوب هدکدنآ
 ندهمرکم کم بولوا یهاظ سانلا الم نع ناه سشعا هرجا یرکسع

 نالوا هدرهش و شمردتیا قارحا یرون عماح وب وید زالوا هصک یرغ

 دیزا مردلی روم اریز رلردبا تیاور ندنرلکدروک ندنرارانا رلکدشه موق

 هدنشاب زومکیا كنیرارانات لدشه شمشتب هروج بولوا دهعلابیرف هدننامز زعاخ
 مدتيا ریرحت نسالوا قارحا كعماجوب بودیا عاتسا ندننا-ل كراراتا شلوا رمعم

 بولوا قارحا رببک عماج یللثم [۷] هاک نانج مطن مطق هلو عالیواو هاو هاو اما
 نالوا هدننوریو نوردنا كعماح وب نکیا هلو هش اما شلوا لظم نکیا رفت

 هناسلک : كل [۳] ول : طظ. ك [۳] هدهلففع و : ك . هدلهفه و : س [۱]

 ناققای رضخ : ط . ناقوات یالا ناک یا رضخ : س . نافو یالا .نافقای رضخ : دا 1

 خاک : ۵ [۷] یغیدقای : ك < س [3] (م) ردیللوا ( هش 1 ) یسورعود [۵] ناققاب یالا
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 یلچ ایلوا

 ۱ ا ایوک مدتیا رظن هنسوف  نکردبا راذک ندنکوا یسویق كعماحرب

 مد ثتهدیا رظن هل رظن ناعما ردىلاع هزاورد رب یتیم هلا راتمفید تارا ا

 ردپمآشم هنباب یسهسردم هاش نالسرا جلف هدساوبس رهش 3 ربل هربخ یرلهدد

 یتح ردقو یلثم هدتفارظ و تفاطل کردناهج هاکدبعم هلیوا ناخ رطالامماج ندنآ
 کما رلف رصق هدعماح و یاب یانب لوا بودیا فرص نرودقمراو سدنهم داتسا
 ینآرحت ناه ردشمهعا فلس رامعم رکلود رب یلرکراک رب هلیوا هدکلف سلطا

  كراصح ج | نالوا هرزوا اق وراقو كنيراصحهرق نویفا هدنتلايا یلوطانا یربنم و

 رطالا وب مالک هصالخ ردربنمو بارح مصر رب ایوک یک یربنم و ارح یماج
 ردلام یاغلوا ر ر یرافاصوا كراهسردم و دجاسم و عماوج نالوا هدنرهش

 رلعماج ددع یدب شم بولاق هدرفاک تسد [1] راهرو هم عماج هلبوب هل مکحما اما

 هلم یرلربنم و بارحمو هرانم اما راردیا یبع لطاب نییآ بولوا همدم رد
 راسوحنمراد یلوئروا زاس ددع كس یل آ هرجا رهش وب الح رورود لاثم عصر

 كدشه ددع یذب و راما ددع چ وا و رلناخ ددع یدب و ی رلثاکد ددع ۴

 0122 اک اما ردعونع قاموقوا ناذا هراکشآ نکل راو یرادحاسم یراناملسم

 هلی اح هب بودیا اشا و ربس یخد یرهش وب ['] ... ردرلاکد عفام هتیرازا
 ۱ نونا ک نوکرب

 ناخ ولاب هملف یاس ین ناخ نود رف ه دا فاص وا

 ندنسیک ی حون نافوطلادمب ناخ نودیرف ران نیخروم لوقب یسینبادتبا
 [۲] ردا داش رهثو بودا E نکسم هودنک بوک یرلیداو و بوقجح

 كک ایل و نامز نارفبحاص رب مان ناخ [۳] ولاب ندنرادالوا ناخ زیکنج هدمب

 اشنا هعلف و نوحما قالوا صانم یاح زب هیودنک بودبا ظح ندنساوه و ۴
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 رود هللا جوک ةعلف هدنوک رب بونالتآ ریصقترپ مان الوا ریقح وب مالک ۂجیتن کردیا
 ج وجایدس یکیرلهعلقكني رلناتسرفاک كنملف و جافسا و نالا و هسع هحرک مدا

 ۱۲۲ راو یحا رطس قوخوت ر [ )| راروئم : ط . زاهزوتم : 3 « س [۱]

 ولاپ : س [۳] ردبا داین یرهش و
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 کیا شوم نت بل ترس تو نو صد ین ام

 یرهش رطالا

 (روط نبا ےدار) اما ردپایسارفا ولغو! كنا ردکنشپ یلغوا كنا ردعدار یلغوا

 هدنجراخ یرهش نازاق یندو ( روط نبا كنشپ ترایز ) ردنوفدم هدنبنج یساباب

 هنب بودیا اشامو ربس یراهیرضو هب راثآ هو رلترایز هج ندنا  ردهدوسآ

 تامه هني هجک رب نوکرب [۱] هسیام یراکزور زدلب هلبا برض ندنازاق رهش
 نفوخ یرارانات قلق بودک كرهدیا اشامت نرلابوا كدشه موق هدنحما یمارح

 ۱ بوکح یخد

 رطالانارق بحاص رمش ینعل رطب ناخ زیقنج تیالو لصفرد
 (نودیرفنب هاش جربا) ندیاانب ادتبا نافوطل ادعب یرهشوب راتات نیخروم لوق

 بارخ ناخ وک اله هدعل یدنارامع بونیدیا تخم یاب ناخ زا هدعل بودا انب

 شمطخ وط هدعب بودا راع ( ناخ [۲] لوق یا نب ناخ رطالا ) هدعإ یدنا

 یرطالا رهشوهدکدنآ مرهم یناخشمطخوط ناخ روزرپرومت نکا اا ءاک تم ناخ

 یرطالار شو ب ولو تصرف یلارق وقسم هدعل بودا بارخ غیردو فیح[۳]ردیا غیرد

 مکح هلرکسع كسبنواراو یریزوهقشاب ؟ردرهشرومعملپسهدوقس«تسدالاح ردیار ام

 رد رکسع قادص ناعو كدشه یینص و ردعغازف قیژوم ینصا كن رکج امارت

 یراراتاتیملاق هرجا رهش راشمشرابیعی راشلواشادرق بودیا حلص هلا قلاق رلزوب
 اما ردیسارګ تاہه هنب ینمز لاکشا كرطالارمش و یدراردا قلرازاب بورک

 [6] هدارف یللوصحم رازهلال و رازن [4] عساو رارب دیعب رب هلحم رب ندلتآ ره

 اما راردناهج یوناب بوک کراو یرلزبق یعوف قژوم هبوبحم فطل یماوه و بآ
 هلا كمنک رلکروک و سابل قوح تلخ هلا قالوا دیدش یساتش تدش كراید وب

 هدمالسا تسد رهش و و رونیروک لکش [*] یرکب هلح یرلءوبحم و بوب

 ریرحت هلبا راملقو رببعت هلبا رللید کراو راعماج عنصم نوک انوک نالوا هدنوب نکیا
 رام راو یهسورسو شعلوا انب راو مصع هللا رلهچرص نوک انوک زاملوا
 ربقح یتح ردرساک راملق و رصاق رلناسل هدنفصو كعماحره كراو یرلدمآ رس

 : ك [ه] مساو رب : «  س [ع] ردبا : ك [۳] باوق :پ [: ] هتثپام : ك 1

 یرکوب : ك [1] [ (م) ردیللوا ( هداضف ) یسورغود ] هدازف
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 ىل اوا

 هدتعاسربراآآ قدلق نزاع ماشخا بوصآ میهرلتآ بورع تقو بولوا ندعباس

 بج

 تعاس رو یدلوا حابص بولوا یفاش تقو هع هب ماعط ید زب . رلبدب یکی

 یدلوا كربح ریو تعاس ترود یسهجیک میخ لصاملاو یدغود نوک ندالوا
 راس كباتلاع باتفآ ردراو یرامن لوط هحرک ردبطسو كعباس ملقا ارز

 یدب هلبا نمهلک هنیرهش نایزاغنازاقو, ادخدح ردقوب یناوتوبات یک یکەدراتیالو
 ول کتراوزرد,) .[] ۰. ىيا شلوا نمە هدتجاس بوصب مدق هملقا

 نوف مهدنجما هبقرب هدنبرق كنآ ردزیوالد زرت رهش کناجابرذآ تیالو ( نازاق
 ماش طالع ندنازاق تنش هللا قالوا ندنازاق رهشو [1] (ناراخماش دمت ) نالوا

 ندنا رطی بوش هدنازاقو نواعمان ( نابماله ) نالوا یسهدلاو رلرید ردنازاغ

 ناروتو ناریا ( نودیرفا نا ج ربا نبا كنشوک نبا رهجونم هاشنهش هاکترایز )
 شکودعو شکر وشک هاشداپ ولوا رب ندنراهاشداپ ناتلومو ناتسرلو [۲] ناکنمسو
 لدبیسوم ترضح ردندرلنرک هبیک بورتکناعا هحون ترضحرهجونموب  یدیا
 قلهاشداب لیب یکی زوی کردهاشداپ ولوا شمروتک نایا یدک ۱ بولوا رمعم

 هدنحم| اک ر هدنجراخ كنازاق رپش ردشلوا رمعم هنس زود بودیا

 ربقح بولوا رب رح هل یتنطلس تدعو یر تدم هدنرام كتسو ردنوفدم

 رصع مهمهتسکو لازو نارتو ماس هلارهجونم وو مدتبا ریرحت بودیاذخ | ندنآ

 یمهلبق ثنسارم تابه یرلودنک بوطیهدننای رهجونم یرادالوا ندلجا یراقدلوا
 یرااپورس یرلحالس تالآ و ردرلنوفدم هدنجراخ یرپش نایداد قاع هدنباح
 یرلقلاع و یرابوک بوجهتسد لاث دوم هرزوا رلاهتنم دومع نالوا معاق هدنرلجوا

 نارفیحاص هاکترایز ) ندنا ردموفص هدالاب یعودرود بولصمهلح یرلزرول و

 هحون ترّضح هلبا [۳] ندنرف یسباب ید روط وب ( هاش نودیرف نبا روط ناریا
 ندنا ردندرانلوا صالخ ندحون نافوط بولوا راوس هحون "یتشک بورتک ناعا

 هاشداپ بولوا رمعم لب زوب ها بولوب لسانت روط هدنسارخ تاهه و هرکص
 كهاش روط وو ردنوفدم هدنبرق رهحونم هدنازاق رش و بولوا ناروو نارا

 نود رف :ك [۳] ناکمس : ك [۲] نازاق : ك [۱] راو قیچآ رطس قوچو رر [1
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 یرهش نازاق

 ناتو میجش هدهه م وه ناسا ناتسادرد

 هصوصحم هحهل هنوکر هقشاب اما راردبا تالک یلاسل وقسم یسلح هحرک

 [ ] راو یرلتاحالطصا

 ییا بودیک هرغ بااح هج رانک لدا ره هني بوقلاق ندندروب كدشه موقو
 هدنوک یحنحوا بوج وک بوتق هدناتسکدشه لماک نوک

 نایزاغراد نازاق تالو ترامع ناس رد

 الح شلاق هکوامندک و ام هع سمعا یهاکتخت كناخ [۱] زبقنج یخدوب ا

 ترام و عماح و ناخ ددع كس هڪ شلوا سوحنم كاللاراد رب هدوقسم تسد

 یرلارمتکلات و یرلبایق كرلناتسزازبو رانك اکدو ما و هکت و هسردم و دجسم و

 كیبچ وا الح ردقوح یراتاساغو تابیا یامتربع . رورود ناکیار یرلهعافو

 یرادجاسمددع یدیو[۲ ]راهسل روید ددعیرکیو یراوا یو روا شماقو زاص ردق

 ردفزوبتلآو ردقوح یراناملسم دشه موقو یاڼو موق یخد هدوب ارز راو
 نلوا هلاق ندهنس نک هراتآ هلح هحنک لوا ندنفوخ قلاق اما [ ] راو یراناکد

 رزو مان [۳] هیریفار ندنفرط یلارق وقسم ی اح ید لونب كدر اب اتوا مان
 ...( یلمز كی ریش ) . ردکلام هرکسع .یعوق دادنشحو یتسهرفک قزوم اس قوا

 بارش هدرارایدو, . ردقوچ یرلناتسوب كبشم نکل . ردقوب هجابوغاب یخد هدنوب
 راتابورمشم تارکسم مان [ه] دمقوسو [4] هقلروقو قار یرلهرفک هلج زالوا

 رارجا همزایو ناقلط و زقو هزوب بوی یرلتا تآ هن كدشه موق اما . رارجا
 ردرلتسر قشام هلحو ردقوح تیاغ یسهبوبمو بوبحم ندنتفاطل كنساوهو بآ

 راتات اما  ردراقأیلق هل هدنراشاب ردهقوج یرلبایسا كنبرانز رکا در رک |

 كکدشه موق رکا  رلربک قابلق یخارص هدزرط یربغ رب . ردلکد یک یراکروب
 ميلقایخد نازاغ رهشوب رارزک قجآ یرلزو, كنیراتروع كوقسم یاراصن تلمو

 یژهمینک : 2 « س ]+ رکی ج ۰ راو قخا رطش رو
 دمقونب : ك [ه] هقولروف : ك [4] هریفار : ط <« ك « س[۳] راو قیچارطسییا [ 1
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 یلچ الوا

 یهاش نسحنوزوا یهاشناجابرذ آ اماشمزای هدوم ع روک ذم لوا [۱]نرلامسا رلاشداپ
 هم هلبوا یخدینآشمردیا تبحاصم هغانق ندقانق بودوروب [۲] هریصیابراات
 یرلافع هتیراتاناوح كنهلبفو موق یه و [] ربسا یهاشداپ نوناقو [۳] شمزاپ
 نشهكرلافع نالوا مزال بودیا اشاع و بس بوراو هدومع لوا هل نیتسا نشق

 [6] هلی رلبیسن و بیسح كناخ روعو راروروک یخ روت هما نوناقو رلرلآ

 كرادقم عیج و ردشازق نیمز یک یطخ رهم یطخ نسح هلا ناسل یسیاتفحو
 هلحو یرللاسو نس كنبرایحاص رق یه هرزوا یرارانم كنس و یرلابلع هبتع
 یشکهنو یدلشاهنو هبا رلکلام هن ټه هدنراتابح لاس لصاماو یزاتانسح و تاریخ

 هلا طخ یلج هدنراراوید و رد كنيراتارمخ دوخای هدنراشاط یرلرا رم هلج یدیا

 ناجا ندنک اح هدیارس رهش وب هدعب . شعرا رلاقنع موق بئاج رب ددروطسم
 لمدا ووو دادما رکسنع یلکنفو كس شن. هنسلا وقلم بولآ راماعقا و

 هبرغ بناج هدنرانک لدا رهن بودیا روبع هدلبم یدب قرق هفرط وشرق هلبا رلیک
 راکدق رابآ اکو و.بوکح رلاتتش تد .هدناپیه یار "بودک .تعاس ۰

 بودیا زبس

 ناینس كدشه موق نادابا تالو فاصوا
 عاج نده و رلابوا ندهع كب زوب هرک هج هدنراسب و نی كليدا رهب

 رلهاکت هراب و هاکرخو هم تارمهیارح هللا رلارقلارادو بتکم ندهعو رلهسردمو

 ناسح رله عو تاناوبح نالوا هدرلنونو ردمظع تیالور ایوک شلوا نیزه ا

 یابسواب یربقح رایدردنوق هنیر هشوک كلا معرب مان [4]نابلا یبیملا رولب ادخ
 اک شتآ هحنک لوا بورودنوق هیره رع یم [۷] هنر هشوک كنشک

 ۱ [] كلدتیا یریتبح ناج
 هروک هنتم] + درلایسا كرلهاشداب یودنورو هدناکر هغانوق دقا وق نایاب : ك ۱۱ ]

 هرص یاب : ك [۲] ((م) ردیللوا ( نرلایما رلهاشداب ییدنورون نایایهغاوق ندناوق نایاب )
 : ب [۷] نالا 5:2 [1] رتول : ك [ه] یتد۲: 4( 41 شنمزا : ۵ [۳]

 لو 11 ن نل 1 هنر هش وک : س . هنرهسوک
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 یرهش یارس

 هدعرق تیالو نغالوا بهذم یلولح بولوا جورخ بحاصناخ شمطخ وط هدنحرات

 كرب ,زوب هرک شب ناخ شمطخوط هرزوا ناخ كب زوا نالوا فرشم هلبا مالسا

 نتیالو نیلا بولوا مزهنم هللااب ناخ كب زوا بوراو هنسهریزج عرق هلرکسع
 بوراو یرود ناخ كب زوا ندنک ودنا بابو بارخ و تراغ ناخ شمطخوط
 ءاروام نوح رطاخ تكااخ كبزوا ید ناخ روزرپ رويت بودیا احتلا هاخ كنلرومت

 ناکرت و كرتو یزنکلو کزلو قاتیقو لوغوبو لوغوم كرب زوب هرک چوا ندرهلا

 یارس و نالوا یرهش كنبلواخ ناخ شمطخ وط هل رکسع یوق یاتفحو هکرتو

 كيب زوي ءرک هج ندنیفرط بولبتقق و بولبراق هنیربرب [۱] رایشیک ییا هدنبرق
 بولوا مزهنم ناخ شمطخ وط بولبق یرای یراب تمکح بولت آ رلاضق ممسو كندخ

 هدلدا رهن یرافویسلا ةيش بوك ندناکرتو غيت نادند رکسع كيب زوب هرک ییا

 رک ذورب ندنامز لوا بودیا بابیو بارخ ناخ كنلروهت ینارس رهش بولوا قرغ
 هنب بولک هعرق هللا ناخ كب زوا ناخ روعت هدعب . رولوا نادابآ هجردق نالوا

 رب هدناخروم راشابّکع ارام ناخكب زوایم رق بودیا ناسحا یم رق هناخ كزوا

 بهن یراناتسووقسم و [۳] یاتسوقارقو هلو [۲] یاتسقارف بوک وشرق یوزوا
 كيارسرهش هتشا ردک هرپللا ءاروام نیعافو نلاس ندقاحیق تشد كرهدیا ترافو

 تاهه یمی كغاحبق تشد و هدناخ زیکنج نامزو ردوب یصا كنساطوا بارخ
 هدنرلجحما یرلهءارخ الاح شعا راو رامظع رهش هراب شعزو هدنفارطا كنسار

 هل رلابوا ندهک كسزوب هرک رشینا هاش ]٤[ قا ومو هاشیسیاط ندنرلهاش قلاق

 هدقاحبق تشدوبو ردشءا بارخ ناخ روزرپ رویت یرارهشوب هل رلرحوک بونق
 ناخ روم یاو واو اا وو نطر نلاقر هرزوا هرن همغیرب هدلحم مان هد شب

 [6] یرلهشیم عالفو یرارهش ییدنا بارخ عیج بودا ثادحا نوجا تمالع
 [7] هرمشط یلوا بودیا مار هنیراو داقنمو عیطم یرلهاشداپ ددع کپ ناو

 یلودنوروب رات هغانوق ندقانوق راتات بوریدتا نامرد كا یرلهاشداپ ک نوآ

 ٩ ط 6. :ء سس [۳] :یاتتسقارق دلا [۷1 (۸) :ردیللوا ركل )ى 2

 هرص یوا : 1[2] یراهنیتم : ل [ه] قاحوم : 4 [4] یناتسووفارق
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 یاچ ای وا

 یدب شع لماک یدق كغدق رص ردنوفدم هرزوا هفص زازتح رب هرجا ناباسخ
 هدنرازع كن یخد كونب  ردنوفدم هدنجا هقودنص یقاص رادام اراد کردهوطخ

 درود یر تدم » ردشعلوا ریرح هلبوب یحنرات هللا یتنطلس تدمو دادجاو ابآ

 هبءهودو هرطاقو هاو یدیا یشک دنب وید نارق بحاصو یدیا هنس یرکی زوي

 کشا هلاطیابو یدیا ناروا وب هسوماج و رصد یدیا رتب بوروا رک او نالپ

 هللا كمکح هنراربرب یرلرغزو یزاتو سرایو یدیا ندالنولوق رطق بوکح

 [۲] هلا وهلاو یدبا یشک رلیا لصاح راتب [۱] ناغاراو رلهلوطو شرط نوک انوک
 تالآ و یدالاق یخد هکوبدروب انف کردناب سرومهطوب قالوا وآ هلبا رلیزات نکی
 هدناتسکرتو ردنکتا ادیب قاجحو رحنخو حلق و [۳] طون یبهلوقم حالس

 [7] دیزیا تحر ردنکنا انب یناتسکرت هلجو [ه] یناشروباشو یررهش [4] وشن
 راشمزاب هيرا ثانس هللا [۷] لقعم طخ ىلج هل یرافاصوا وب ود « ردناغلوب
 ( رسا ناب نرایز یرادادحا كراناخ رانا ) .دشمزاق هدرحم ۶کس هکاقح
 یربق اما ردنوفدم هدنبد یورسدمآ رسرب هدنرهش یارسوب ( ناخ یلوط. ترایز )

 ترایز ) هدنرانک لدا رهن هدر هدصب ةفاسم لخر ندنا ردلکد لیوط ردقلوا

 راردنوفدم هدیلاع هبق رب یسکیا ( ناخ مترکنم ) یباباب هدنناي ( ناخ راغط

 موح هللا مالسا هلج [۸] ردیرادالوا ناخ زیکنح هل راناخ موقرص و
 یارس رپش و [۹] ردرلمدقم راهاش سرومهطو هاش كنشوه اما ردرلشلوا

 ردقلوا هللا قالوا هدنرانک لدا رهن بولوا یرلهاکتحت كنبرلناخ فل هل

 شا [۱۰] رابشتب هنشاب رب ندنشابرب هدنوکرب هلباتآ رایح مکشعا نادابآ و رومعم

 [۱۱] هنشا هدنراید رصمکراو رلبلاع بابقو رلارسکیانب امتربع ترا نالوا هدنوب

 ۹۹۰ هنس ( یارس رهش یارخ بس نابرد ) ردقو هدنراتلایا نادوسو ناوساو

 ۳9 وب : 3141 طوب : 4 [۳) هلو : 4 [1 نافراو : 2 ۱1

 هکمردبا نظ ] لصفم : ط (۷] () ردیللوا ( دزا ) یمورغود [1] یناتسرواشو

 ما رنا بولوا مدقم : 2 ]٩[ ردندنرادالوا [۸] [ (م) ردیللوا ( لغم ) یسورغود
 [(م) ردیللوا ( یتسا ) یسویغود ]هنا : ك [۰۱] زماشع :ك [۱۰]ردرلنموم هدهفاس

 هسسم ٩۲ ۲ بس



 یرهش یار

 هربنیسآ هضبق نرلعالف هراپ قرق زوب ندنراتنالو یلغوا نیرز ناخ ناملس بودیا
 كنشوه جانو هدنراساح هسک ور ندرصع لوا یدک هلودرد هلتمالس تولا

 ةعلق اشاب دما لضاف [1] یلربک هدنحرات ۱۰۷۳ هنس رقح و یخ یدااق هاش

 یراساجهست بولوامزهنم مالسا رکسع هدبار رهن هدینآ ۀنس بوذیا حتف یراویوا
 بودیک هنیراساح هس# هلا اشاپ دمع یا هدنرلکدنا تیغر هحالصو حلص ندنفرط

 یدلوا عقاو كم روکیردنکسا جات لوا هدنجوا یثاب كلارق هدنیارمم یمهعلق ج.

 هدنکحهبق هروکنوک هترواو ردجات یهوحمرب ندنیئالتو یرهدوک یلهروکنوکیذب

 رد, [۲] اکربت هد دنا سولج رالارفهو راو یمهقلح كوب عصیع یلیهاوج رب

 ردراو ردق یعور *هنک رب یسهمطق كحات وب راروق رحنز یئوتلا حصر هاد

 یلاربک تیعج یلاثمالرانوبو هدرانوک ییدلک رلبعاو [۳] سوروطو هدنرانوک ماندب
 ندا رگط> رروط یاسا لازا رر روک د دق وا ی

 ردهادڈ كنشوه جاتاق یذرب  راردیا نط یک یحات راساج رامدآ ناک

 شم كيب  یدررودتناما جاتوب هدنسهملق ]٤[ نورو هد رانك ان وط مدمانا میدق

 قاق کیا هراووا یسهملق نودو بو »۱ حتف ناڼع لآ یراووا ةف هدنخرات چوا

 ... یرچا ندجم بودیا عفر یحات ندنوروب بودیا فوخ رافک ندنغیدلاق بیرق

 زایذلوا ردنا ظفح هدا بورتک هنسهعلق [۵] قار نالوا یا تش یارو قاف

 نرلهعاق طاجحولو یعاربو یسهماف ج. بوبارغوا هنفیدقروق رافک یلاعت ءالااشنا اما

 كنشوه ادسا هدیارس رهش وب هتشا زرهدیا رارق هدایاب مریالا لزف بودیا حتف

 ترابز كهاش كنشوه ىح ردهلبوب یلاکشاو یعرفو صا كحات ییدنک كهاش

 [*] :شعروظم دع هلق ردشعا روصت یلاکشا كنجات هدنرازم كنس زمکییآ

 كهاش كنش وه هدعب ردهاش كنش وه جا شراب لعئلاب لعلاقباط ءرزوا یعوداوا

 غابرب هدنرانک لدا رهن ( هاش كنشوه نبا ناخ سرومهط تراز ) هدنبرق یریق

 یسورغود هکمردیا نظ (۳) ًاتافتلا هجا ون : ك [۲] هداز یلوریک : ك ء س [۱]

 قار : ك [۰1 (م)ردتجهلوا (زوزو ) یسوغود هکمردیا نظ [41] (م) ردیللوا (توروط)
 نمروظن : 4 [1]

SEESیون بس  



 یلچ اوا

 نطو ءالج هبرکسع میج بولوا دض هلبراشادرق راحنم یدکد هراحنم ندن رلدالوا
 ید هدنخحرا ۱۰۰۵ هنس ناخد ناطلس هرک | عاف هدنبرق یمهعلق هرک أ بودیا

 هدنسارح [۱] شوطشرخ یتیدرق یرفاک كيب زوب هرک یدب بودیا مزهنم یارق
 بولوا روہشم طلغ راحنکیا راحنمیمسا بوتیدیا نطو رهجونم نبا راحنمروک ذم
 لوا هما الح یدکد هنیراساح هسع ندراحم راحنم یلغوا رهجونم جاتوب هدمب

 ناملسناطلس نکیا هدنسهملقدارغشو جاورین جلخرپ جاتوب هدعب رلرید هنورغ هجات

 بوکد هناخ ناملس بولل آ هلیب هلیسهعلق دارغشو ردنکسا جات بودبا تف ةعلق
 بودیا حتف هدنحرا ٩۳٩ هنس یردوب ناغناماس هدعب یدررود هدیهاشداپ هننزخ

 بوراقبح یخدهنورض جات ندهنیزخ بورو هلارق شوی نالوا ینأب لدرا نفللارق
 لا شوناپ یدربو هلارق شواییحات وید نوسیا طبض یدوب بولوا لارق لقتسم

 ظفح بول آ ناب رب یحات هرزوا هرفک نوناق بولوا یحاص جات ندنفرط ناّهع
 هرفک ما روتپنیر_ کب یسهعلق شوولقش کما ظفح ىجا یراب تمکح . یدردیا

 هدنرانک [۷] ریوراس رهن هدنبرق یسهملق رادکس نکرروتک هشوولقش ۀنورغ
 هروتپ نیر, هلفغلالع هحبک رب کب مان كبشپ كنسهعلق یو نکرشعوف هللا جان

 ملسق یجات هشونا نالوا یراساج هتم بول آیات بورق نرکسع هل بوصب یاب.
 هعفد ناخ ناهلس هدعب ردیاظفح یجات هدنسهعلف [۳] نورروسب یخد لوا بودیا

 پولآ هبهنیزخ بوراقیج یحات ندنسهماق [4] نورپوس نکرلک هنیدوب هدینا
 یدیلصاماو یلغواناکبو یلغوا نیرز هلبلارق نالا ناخ ناهلس هدعب ردا ظفح
 لوا پودیا طرشو دهع هلیلارق هسع هغمردلاق ندانروا نرلکسو یرلکب كسره

 [6] دنانیدرفنالوا یلارف هسع بورقح ندنسهنیزخ ناخ ناملس یحات هرزوا طرش

 ردنکسا جاناریز رارید روطهربنا راساج هنیرللارق هس# وربندنامزلوا بوری و هلارق

 دادما راساح هرزوا یرلفاثیمو دهع هدعع یدلوا یحاص یحات هاش كنشوهو

 : س . یوراس : ب . سوراس : ك [۲] سوظبرخ :س . سوتسرخ : ك [۱]

 لوروس : س ۰ نوروسپ : ك [:] نوروپ : ط . نوروپ : ]۳[  نوراس
 دناندرم : ك [ه]



 ن ی ی ی ام نو وتا

«t4 ات نان Rabi 

 ی رمش یارس

 وقسموب قاجتا ردنکم قالوب رفظ هنیراهعلقره نوحیکنآ ردراو یرلبحاص
 تیافییالو وقسموباما ردکنیرلبدنک یرلهعلق كنيراهاشداپ محو دنهو نامع لاو
 قوح ندملظم یاوهو نداتئ تدش نکل ردشعل و هدنجما ملقا ییا ؟ردکویب

 هوکو تیالو قلنارقو یک اخ یسارحت تاب یغوج . ردلکد نکاس مدآ ی هدنرب
 موفاقو رومسو راناقولخسانجاو ردا مکح هجنراو هواط قاردلب هدنرلکتا فاق

 یشد قلابو رومس ضایب دوسو یکلت ضابب دوسو یکلت ءایسو [۱] ناموجو
 یدیو ... ناشواط یلکو لشیو [۳] باحزو نئالتو كولس یرلکدنا [۲] نیم

 اتش تدش اما ردقوح رلنداعم هو یرلنداعم روعو رقابو شموکو نوتلا هنوک

 احاح اما ردقو یرلتاهک اوف راسو یوزواو [4] یزوط هلبا قالوا یناک
 رولوا قوجیرلقابقویزوبراقو ینوواق هدنرناتسو نکل . رولوا یمالا هدنرلهجتاب
 دن تما هدنجراخ یبهلبق كرهشو الوا ( مدق یارس ررش هاکترایز ناسرد )

 ره هدنبونج كرهشوب ادتبا ندرانلوا ناربمغیپ تما بورتک ناما هراربمغیپ یریغو
 یملسم كنموق رایدو ( هاش كنشوه هاکترایز ) هرزوا بارت هتشیرب دع ندلدا

 ردعدق هاکترایز بودا رابتعا ود ردریمغس هاش كنشوهو هح یراملسم ربغو

 هعلق ییهمب را بناح راردیا ترایز ودیا رابتعا ید یراراتا كدشه و
 قاحنا مدآ چوا هدنجوا یشاب ردعدآ شم یلوط كنيرق یتح ردبلاع راود لاثم

 ول ردنوتس صرع ضاسب هدنجوا یغایا ردیلبکید [ه] قاموص دومعرب راقاحوق
 زویشب بولوا هاشداپ هنس قرق » هللا عدق زرط طخ نیمز یک یطخرهم هدنوتس

 عج هدنرانم كنس ود « مدا نب هاشداپ نک جات هنشاب ادا تولوا رمعم لب

 جاتوب ( هاش كنشوه جات لاکشا نابرد ) ردطخ هنوکرب رلشعا ربرحت نرالاوحا

 ردنکسا لوا هنس ۸۸٩ ندنتدالو كنلاسر ترضح هرکص ندهاش كنشوه جاوز

 ناورشونا ندنا یدکد هناو رشونا ندنراهاشداب هرساک | ندنا یدکد هنینرقلاوذ

 رهحونم ندنآ یدکد هشرلناپ نایداد ندنا یدکد هرادحات زومرح یلغوا

 باجنسو : ك [۳] (م) ردیللوا ( ریبمت ) یسورغود [۲] نارصوج : پ 1
 قام : ك [ه] (م) ردللوا ( یزوم ) دوخاب (یزوج) یسورغود [ 1

 هع E Ex تک



 ياچ ایلوا

 یمکحكناتع لآ هدعباس ملقا  ردراو یمکحكرصم هدنآ عرداوتسا ظخ یرجا

 عاشم هللا قازآ ٌةعلق ردیرانک لدا رهن یتودراو اشاپ نانع یلغوا رویت زوا
 سیم الاح هرادتقالاوذ هاهداپ رب کردیا مکح همیلقا یدب نامع لآ ندنتیدلوا

 رويت زوا یتح هلوا دیّوم ناسنامع لا تلود نارودلاضارها ىلا ردشمالوا
 بولیا السا یلارق وقسم هن اما یدشلوا كلام هبارس رهش وب اشاب نامع هداز

 كرهش و, نامجنم ةنهک لو ( یارس ناتسرام علاط ناب, رد ) ردیا مکح الاح
 نوحیکن | ردشملوبهدنام خرم تیب و برقعج رب یراب تمکحیملاطیسانب ساسا
 جلق یک شم ندنجا رابره و ردشللق دابا بارخ هرک هح و رومعم هرک هج

 هفرط رب یک وص ناه یتلخ نوحیغودنلوپ هدام تیب و ردلکد كىك | ناق و
 قرق نکل ردراو یرلهرفک یجنکا و یحتفح تیاغ و ردرللایم هغامآ

 اما رافیراق هدنوک [۱] یحنللا ناه راردیا رابنا رد بو تو ا اک

 بوم یراو قلخ اکا .اربزآ ,ررو" یراد هلک .نیکس .شع .یسهک ی

 تياغو ردلدا رهن نوص ( نادواج یاوه و بآ ناحا رد ) رارک | یراد
 یللب یرکا ووا كنقلخ ندنغودلوا دیدش یتق یساوه اما ردمضهل اعیرس

 تیاغ قلخ بولوا ءرزوا ترم یرایور كلر كنيرلءوبحو بوبحمو ردرلبرک وب

 رداہب [۲] ردقژوم موق ایک ا ی دهفاط یسیرکسع هرفک اما رلرولوا نسم
 ندقوح یرارانات قلق یرهشو هسالوا یرارانا كدشه هدنرلهرا رک ۱ ردرللکد

 قژوم دد ردق تيب رانوا یلارق وقسم هتیالووب هنسیم نوحیکنآ یدشلآ

 وقسم وب ( وقسم لارق عرفو لصا نایرد ) رردنوک دادما رکسع یعوق
 نایداد كناتسجروک ور ندننامز رهحونمو هاش كنشوها یرللصا كن رالارق

 نابر ندنرلناب یالو نایداد هسلوا درم دلو الب یرللاض لارفر الاح [۳] ندنلسن

 كيب هو ردکلام هبهملق كيب زوقط هلج و راردیا یلارق وقسم بورتک هداز

 ردیرلثوروم كالمكن رللارق رارهشو هعلف عي ؟ردکلام هیوکودنک كيب هجو رهش
 هقشابهقشاب كنهعلق ره ردلکد كنيرلودنک یرلهملق كنرللارق ناتسرفاک یرعغ اما

 ودندقاتن »ی زف:نایداد :.۳[:2] ردنوزوم : 3[.3 ي :36۷]
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 ا و ی ت تا کا ی ی ی ا

 یرهھش یارس

 یراتاتیاغو نالوا نک اس هدنربتالو کرج بوک یتسارح تاپه امناد یزاراتات

 ویتح  راردهدمروتک هعرق راید یراریسا لوا رال [۱] نام کد رفا هذ رالا

 هلبا اخا ,یزاف ناحسم ندع رق .هدنشاود ناخ یارک مالتنا هدنخگرات یللا كب "ریقح

 یغرکب هلنا رلبزات بسا قامیغآ ددع كسزوب ءرک ییل آ و راتف زابص نان كس زوب

 تراغ نتکلم یلارق ج وسا هدنزانک طح رح ات بودرکس هحک یکی و نوک
 شادرق هدرصعلوانکل .قدراقح رسا كس کیا قرق بودا نالات و نالآ و

 بولیراو هنتیالو ج وسا ات هلبرلتناعا كرلنا  بولوا شادرق زونه هلبا راتات یعازق

 ؟ردیربکا نوعاط كنات-رفاک رانأت موق و هکاقح رلیدلآ راتمنغ نیملسم تاز
 نزافک فرط یه ردوا عقاو هنسانروا كناتسرفاک هلمخ یرانا یارس رش ون

 وب نکل . ردیرللارق كنیرلودنک ارز  رازاعاج نتبالو یلارق وقسم الا  رارایح
 ژالواوث رب ندناراعا و تاراسشا هما قالوا یرب اتش تالش هاقلاةیا یار رهش

 رہ ُهدلب ضرا ملقا نامحنم لوق رد ) رولوا یرلجاغا قاوق و یحاغا دوکس اما
 نالوا قبتع یاد تشک ناهج و دیدج یایند حابس ( ناخ [۲] زبقنج یارس
 ویو بولوب یابند یب..دنخشرات یظفل ( انحتف ) کی مذا ۂرھک مان [۳] هودات مکح

 هدملقایحندیویحنتلا یوقسمراید بودیا راذکو شک رادام آراد یاد کسا

 تی نکل تولو ید ر قلملقا زب هدنسهرا قرط كلاش هللا قرش بولو

 یفاش و بولوا تعاس چ وا یرکب یزودنوک بولوا تعاس رب یسهحیک و نداتش

 هحینمکح ینالرطسا ع كنآ ردشعا ریرحت بولوب یخد ملقا رب لظم یک یتقو

 یسهجیکب وئل وب [4] هدنسهقبط ىج ۲۸ كنهبفرع ملقا ناخ زاکنج یارس رهش وب
 زونوا و هجرد یللا یضرع و  ردتعاس رب یعزکب یراه لوط و ردتعاس چ ؤا

 [ه] ردیسقرش بناح كنسقیقح ملقا و یرخآ كسداس ملقا ارز  ردهققو
 هدمنلقا ید كاع لآ نوحیکنآ ردهدنتسد نایعلآ ؟ردقازآ تالو یطسو

 [+] ندالقد تیالو هدنسهریزج رصم یسەصح هدلوا مافا ردراو یهصح

 هزداب :. هردات :س «پ [۳] کنج :ط ا «ب [۲] هدهرتک ط2 ءس [۱] ۱

 [(م)رد (هلقد) یسالما کیدمیش] ندالقود : 2 [5] هدنسقرش :ك [۵] هدنفنص :ك 1

 ۵۲ -- ۷ :یلجابلوا دس ۱۷ س



 یلج اوا

 ككا رب یکا رکا رازی ككا و رلرب قولخم لوا هتبلا هقچ ینقو هلوا
 یسهلبق هاو ردبنا تآ یرلکمتا تبحم هدایز ادل نامه رارولوا بوشپاب هنیرلنرق
 ازوپ هنیر وص رلر كيچ ینا هدیقآ هدیفآ نناق یسهلبق هج و راررشب نتا تآ
 ویو ردباسح یرلهود و یرلتآ اریز رارجما یدوس هود و یزق یدوس تآ و

 ناج رت نراناسل كنيرلربرب ردرباقم هنيربرب یرلهفلتخم هنسلا [۱] كنیراراتات یارس
 ردقو ناتم و بذک و یواسم و تبغ الصا هدرانات موق ون و ررالک ۲ هلا

 هلیوس بذک بوقروق ند اخ رب دوخایو ندمدآ رب رولؤا هدهسک لوا بذک
 را یفک نوکنا قو یره و قوت نوک ز الا دوخ رتو

 رار ماعط قوص یلرود  هدنامز میج رلنو و راز ردن بذک و رلزعا
 ج ع بزر هفت شام رو نس رافداماهآ نشآ یتا

 ندناخ زیکنج موق وب رارجوک بونب هلل راهب معهود  ردرانیشن ارح راتات هل و
 رک ذ رانا موق و اما ردراشلوا فذلایفاش و تح و دحوم و نموم ور

 راعشهن هسرلف هتمهلفص و یضءل ندفاصوا و قلختم هلقلخ یضعب ندفالخا نانل وا
 راتات موق ععالآ رب [۲] شلوا یکیا روکوب ءرافک تعام لاو تنس لها هللا مالسا

 مالط و [۳] رردیلحم هلا ید ند هلح و ردناوع راکش و دع راتفر اص

 هح و هلو قاع قازق نداراصن ماوقا رانا موف و یتح رلردالاق هدلالض و رفک

 هسک و صروف و راج هتروا و لدرا و [4] قوفارف و قیژوم و وقسم و جوسا و

 راید راد یه لاس و هام بودیا نوخبش هنیراتکلم كنيرارفاک [۵] كماق و

 یاهک ان یاضق ماهسو ترس غيت زبتس ریشمش بودیا تراغ و بہ یرلناتسرفاک
 هنیراید مالسا ناشکرب ناشک یرارافک رابک و راغص نالوا فسلاءَ بوروا

 یافو كنيرهش یارس وب ارز رلردا فرشم هلا مالسا فرش [*] بورک
 ك هدنر كنسهراع ( شلوا ییا روک و هرافک ) [۲] كرارات و و : دا [۱]

 م1 ازای ییهخسنو هکمردیا نظ . راو یمهراع (شلاق هرجا راک دب رافک ) هدنسهخسن

 هرابعیج رب هکنوچ ردها فیرح هبلعءانب شمامهالک ۲ دوخایشمامهءوقوا اب ییهرابع جرب
 (م)ردیشر زتقهقاب «زسناط هرانع یجنکیآ ور یلتبسانمو یلانعمكب «ك.کو  كب

 بوزتک: ك [1)كنملف : ك[] فوقارق : پ ۰ وقارق : ك [4] رارد ختم: ك ]+[

 تا ۱ س

Temes 



 یرمش یارس

 راهشاقارالوب لسانت بونیدیا نطوت هدنک اخ رهشوب هدن داک بودیا [۱] نوکس
 هبودنک  بونیدبا دا ینلوا رک ناهج راو ونا نا زیکنج بولو

 بابک نراریسا بودیا بابب و بارخ نراتیالو و یرللا ثرالارق نایلوا میطم
 هانب تلاسر ترضح ناخ زیکنج یتح راردجر ی رانا موق الاح یدراردیا
 تلاسر ترضح هدنقح رانا موق و ردروطسم هدالاب یعودلوا هدنابح هد صع

 نمی م مقتفی كرتل امهمسا قربشلاب ادونج نا ) ردحبح فیرش ثیدح 8رارروبب
 اودعتساف كلذ متأر اذاف نریالف نحرتس تاربساح باصاح نم مكب [۲] ءاصع

 كنسیرکسعویسایاربو ایاعردلج اما رد,دوقسم تسد الج ردراشمرویب ( ةمايقلل
 یسیرکسع فصن و ردراملسم دحوم و نموم عردیرانات دشه موق قف
 رزو هقشاب ردکلام هرکشل هدب زک ددع EE EH ؟ردسهرفک وقسم

 ینادومف لدا ی امار رک قرف هقشاب ردراو 3k نادوف هدنماقم

 ترام نایبرد ) ردکلام هرابنج دونج نابیتشک یسهرفک قازق كيب چ وا عردراو
 ردراسوحنم هناخ روتسم هللا شماق و زاس و هتح كسب زوقط هل ( یارس رهش

 یارس رهش تابلک زیکنا رہش هت رد )  [.ژردراو رامظعم رد ددع یدي هل
 یخد روقسم موق الوا ردرهش رب ول هلیسانجا كراتات موق یرهش یارس و الاح

 ردراملسم یرااب هلدشهو رذرات یتد یرللصا كرانو اما ر تام

 یرانا [۳] قادشیو یراتات بت و یرانا ناب و ردرلنمّوم یخد یرانات یاغو و

 بولوا یراءاصا نطو اما ردرانطوتم هدراید و یررانات ]٤[ لا هنوک هح و

 [5] هدنرلناب [ه] كراتات موق و ردراشلوا ایاعر هووقسم هرکصندکدنا هبلغ وقسم

 یاجهسرارواب هل یمسق حور یذ کردرایحابم هلج راز یش رب ندتمرح و لح
 ثیدح و [۲] (م) ردبسانم یسلزای هدنلکش (نوکو س) نوجما كم.مهزکب ههجرع [1]

 "التع .راو یرلتافغ رثا دكراتاک هدهدارو ېک یغیدلوا هداروا طقفیدک هدهدبراقو فل رش

 قزهیلزای لج یجنخیاهسیا هدندهخسن ك .مدزاي ېک مکیدروک ندنفیدلوا زٌاج هسیا تی
 قوچ یدیسرتسوآ هذخام رب یلج الوا نوجما فیرش ثیدح وش .ردشمابقارپ قیچا یر
 هدنسهدام .( كر ) , هدکی .تاغل ناود هدفیرش ثیدحر نقای کو هجانعم .یدردا تباصا

 قادشب : ط . قادیش : ك [۳] راو قيچآ رطس جم جو" (۰) (م)۲۹۳ص «۱ج راو

 هدنرلنایم : ك ]٦[ .(ع) ردیللوا ( را ) یمورغود [۵] ل1 : ك «ءس [6]

 دن اه



 یلچ وا
 سس

 . یارس مظع داوس رهش ین یاب ناخ زیکنج هاک تخم فاص وا

 ددع . . ..هدضرا مدا زمکیدنا تحاسس ورب ندنامز ردق و [۱] كرنك و

 فارس[ ۲] هریوو ینارمس هنسوب كمور راید الوا ردراو رارهش ییمسا ( یارس)
 هدنلوطانا و ییارس یلوبنای كنببلج یسوم و كد ناطلس یلج هدنناب یوبنای و
 (وارس) هکا مجح موق  راو یارس رهش اط دف «تنالو و :: ۰ یاس قآ

 یارس وب یخد یعوق لوفم ردوارس یغودلوا مزپنم كريزو یلغوا لافیج کرارید

 ندکو امه  رارید (ناخزیکنح یارس ) هیارسرهشو اما رلرید ( وارس ) هنیرهش
 وب هلا یسوط مکح ندرېلاءاروام ناخ وکاله راکرخآ بودبا لاقتنا هکولم

 یدتیالاله بورق هل وک اله نسبلاعا بودیا بارخ یناربم رهش بولک هرهش
 ناخ روم هد ګ رات . . . هنس بودبا رام ناخ یاب هطخوط و ناخ یاها هدعب

 بابیوبارخ ک غیرد افح یمیظع رهش وب نکردک هرزوا ناخ شمظخ وط هدعرق
 ردیهاب و هاظ هدر هلحرح کیا یرلاب رثا الح ردک بودیا بابک یقلخ و
 بودیا رامع هدنرات . ۰۰ هنس هرکصندقدلوا موحرع ناخ رویت یلارق وقسم هدمب

 (یارسرهش نامر لاکشا ) ردهدنمک>یلارقوقسم یارس رهش و یرب ندنامز لوا

 هدنرانک كرزخ رح یارنس رهش و رازید رزخ رحم هنسایرد نالک مت ناخروم
 ال شا مظع داوس رب هدنرانک لدا مظعرهن هدلامش بناح دعب رب لح یکیا

 ناع و ردهدننقرش بناح كيارمس رهش نالک رحم ندنآ ردلکد رام ردقلوا

 یناصواهدالاب [۳]کردنالک تیالو هدنتبالو مج ليم زوبحوا هدنفرط وشرق كرزخ

 زدشلوا رامع هلا قلوا هلکسا هدنرانک لدا رهنیارمس رهش وہ اما ردشعلوا رر

 بوق آ هونج ینشا بولک كرهدیا نایرج ندنبرخ و ندننامش كرهش وب لدا رهن

 طواخهرزخرحم ندرب قرق لدارهن رولوا طولخم یسهقرفرپ هرزخرح ندنوک ییا
 ندناهامو روفغفو نتخواتخ «نیحامونیح راناتموف ادتبا و ردفوصومهدالابیعودلوا

 زجع : ۵ [۳] (م) ردیللوا ( هزو) هکمردبا نظ [۷] رنک ریقح وب ك 1۱7
 : کردنالیک
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 7۹ وو نع ر یت س ی ت اک

 یره لیا

 ندنا. :نیکوحوت هداتش تفواما. رک و هداف لس رک هوا و

 [۲] هوص هدمور و ینوص روک و [۱] ضرع و مور ناهجو نوحس و نوحیج

 یوص دوس و ود قآ و هاروطو [۳] هست و هجنوط و مو ادراو و اواریدو

 یوص لدا و ردهدند قارا یوص نت و [4] وص شوم و ینوص یزوا و
 مظع ندنسهلج كراوص روک ذع وب اما  ردرب قانق رب یرلنیام كنیوص نت ها
 وقسم یبنم ادتا ردقو مکیدروک ریقح یره مظع ندنو ؟ردیرپ لداوب هک اّقح

 ندر, قرق هنیزکد وبف ریمدو نالکو ناورش ینی هرزخ رحم بولک ندنتکلع
 یور راراک بودک هوقسم رایک هراپ كيب هج ندنسهقرفیه ررک بولوا یک ایرد
 ءرتسلسوجقاحسا انوط رهن نکل ردقو وص قیمعو [۵] زرزک ندلتاو لس هدضرا

 یمرکیویم رکی لدا رهنوب اما ردنیرد یخد انوط رهن هدنرلکوا یراتیالو لیاراو
 شعلا هرزوا یراتباور كرلکدشه موق اما ردراو یرلر للنا لبم زوطواو شب

 ... رهش كوقسم یشاب ادتبا رلیدتبا لش ود ردراو یرلر, یلئا لبم شع

 ءرکصندر, قایآ شب بویاغوا هرلهماقو هرهش هراپ زودی بودیا عولط ندنراغاد
 بناح هل رانک لداهتب ندنخ ردژا و هدعب ... رولوا بصنم ندر قرف هرزخ رحم

 اما ردرلغاد یلاع سازد برتلاییع هناد شب ( هید شب لزنم ) هدنوک ر هلام

 ی رلغاد [1] مارحا ددع چ وا یهدنفرط هزیج هدرصم ناه ردلمع هدشب

 [۷] ناخ روم هرللم و ردایاع ندر هلحرح چ وا یرره ردرلغاد شملغی

 هک اقحاما [۸] ردسشا تمالع غاط رر هدنشاکیه هلبا كما تکم بولک هرک شب
 هل ا قلوا اقا یجدی بولک تسار همساق زور هدرالحم و اما ردیهاشنهش تمالع

 ( روصنم الاب یدنه ) ندزعراقفر مکفدالسشاب کمکح رلاتش تدش ردقلوا

 هحرانک لدارمنوک نوا لماک بوراو هدسهنع لاله هللا قلوا فو فوض

 نوک یجرب نوا كدتک هلامش بناح
 [م] ردوص نلیید [ سرا ] هجرلیلنارا « [ زارآ ] هجرلکرو هکمردیا نظ [۱]

 [م] ردشلزاب هدنلکش [ هي ] هلترثک | هدرلیراقو هدانک و [۳] هواص : ك [۲]

 [ منها ] یسورغود ] مارخا, : ب.[:] ذیذل : هل [ه] شم : ط ء 4 ؛ س[64]

 ردشمغإ بودیا تمالع : ك [۸] ناخ كنلروع : ۰۲۷ ] ] [م] ردقجهلوا

— ۳ — 



۳ 
 يلج اوا

 یرللاقص هدهلوا یللکش ناملسم زناربح هک اهدزب یدتارلنآ هدکدید یعزکیدمروک

 یی مدید ردیالوش یسروت یرللوق یلنامع مدیا ریتح رلیدید هلوا شارط
 لاتح رشکیا یرللاق هسهاشیا شیا رب یرلیدنک کردراناملسم بصعتم هبنموب ات
 لاقص هترامدآ مور هنادنوا یلاقص كنیربره رلراقوص هنیرلقاشوق هدنرللب بودیا
 هدنراتیامو رازعلو یلاقص الصا و راز هجراتات ناسلولرو ناسل الصاو رولوا

 ( ناخیضاق ) و ( هیزازب ) و نیاتک ( مالسالادام ) ابرتنک | راو یرلیضاق ع رشتم
 هجرت هرزوا وقسم ناسل هني نباتک ( هد ) و ضئارفو هقفو ( هیناخراتا )و
 یاغون هني یرلزوب كنيرلتروع اما رثردیا تالک هحسورواو هجوقسم  بودیا

 راردلوق یلهفولع هدناخ ردژا وب كدشه موق وبو ردقجآ یک یزوب یرلتوع یعوق

 هم ردتالوردنب ارز رددوجوم هدناخ ردژا وب یرکشل رافک كب یدینوا
  مدق هدلب ناخردژا رهش ویو ردمیظع دنبرد نیقب هنیراتبالو سکر چو هناتسغادو
 . . زمکیدنا ترایز ) ردنوفدم رامارک ٌهباحو رهللءالوا راک كب زوب هج هلغالوا
 وب هدمب [ ] ۰۰۰ ناخ زاعاط ترایزو ناطلس [1] یاهرو ترایز ( ردرلرابکوب
 هليا ىلا لوحوک بول آ رلایاده ندنرلکب كدشهو ندنادوق بولتا هلح ندرهش
 كدتک تعاس ٩ هلرانک لدا ره

 لدا مظع ریم ع ولط ناسرد

 لو رارید ... وقسم موق راررد لتا رهن یاتفح موق رلرید لتا ران موق
 وب هدنجنا اند هریزحو ءرزوا یرلوق ناراحم ورب ناحایس [۳] روصنمو ناخروم
 دلوحوک ندناو ردهاح رهن لوحوک ندا ردشماعلوا قلخ وص مظع ندلتا ره

 ناوسا و هتسا هدرنمم كحوک ندنا ردیرعلاطش كجوک ندنا ردانوط ره

 .رد(یابهرو) یمورغود هکمردبا نظ] یابهدو :ط .یابهرو :پ .یابهرو :ك [1 |
 هدنسهخسن 2[ ° ] [ [م] راو یدا ( هرویاب ) هلاریخأتو مده هسیاهد- اتک « توقروقهدد »

 یرسک كمال « یحتف كهز [ لتا ] یجنر هدنسهخسن ك [۲] راو قیچا رطس قو و کیا

 دل یک [ روصتمو ] وبشا [۳] [م] ردشملهکرح هلرک كلا و هزه [ لتا ] یجکنا
 ]م[ ردق و هدنسهخسا
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 ی رهمش ناخردزا

 کیب هع . رارولوا هرجا رهش [۲] ردیرلنایعا رد[۱] ( ازرع یاب بلا نارق )
 ضا ید رنو  رازولوا نکاس هلبا رلابوا هدنرانک لدا رهن هدنجراخ رهش

 (ناخردژا رهش ترامع شیاتس) رارحوک بونق هل رلابوا یک یاغو ناه  ردرانات

 هدنسارح تاپمه میج بویهروت اهردژارب هدنوب بوتلپ بارخ رهشوب هدعردق نامز
 رهدمب . ردیادابرب یراتیالوهع بویب یرلتاقولخم سانجا میجو یرلمدآ ینالوا
 ردژآ هرایدو نوحعغودلوا ناماو نما تیالو بودیا لتف ییاهردژاوب رداهب ناخ

 ردرطصنم شب هلح هدنسهعلق ۸ ا ردراو رایارس رامع هج الح رلرید ناخ

 ردرلهناخ هرفک رومعم یلوتروا زاسو شماقددع یللاكم هلخو ردهسنک زوقطو

 ینشا شوراو ) ردقوب رازابو یوسراج هدنو هلبا قالوا قجاراد هعلق اوب اما

 هسبنکقرقو  ردرلوا رومعم یلوتروا قارپوطو زاس كبب چوا نوا هج ( نمرک
 ید وک الهیعوف یسهغاط كدشه ارز راو دحام یدو رطصنم ید نواو

 یخد ینسهقرف و ككرانو . ردرلشلوا ایاعر بونفص هووقسم ندنملظ كنآ ورب .

 ردشعا فرشم هلا مالسا ( ناطلس قتلاضیراص ) ینعی ( یابقتلاص یراخ دم )

 یرللق كنبرلودنک ردرلدحم تما ددع كسزو هرک ییا نوا هدوقسم تسالو الاح

 شع هدوقسم تبالو هجنراو هنتباهن كمبلقا یجندی ندنطسو كسلقا ین | هرزوا

 رر, هنشاب مدآ یونس هلارفو راردا سک رخاف ود . ردراو زعارم كس یدب

 یک نهراایار مز, هدنتیالو وقسم كدشه موق ویو رلیدید زرو جارخ نوتلا
 ران آ راو یرلهداز هاشدابو !صاو اعزو [۳] معاز هدنرلجا اما راررو جارخ

 ردژاو اردک هکنج هل هلللارق وقسم هلرکسع كسب یللازو بویمرو جارخ

 ردژا کردرلمدآ دحومو نمّوم یالا رب ندرانا یخد یرلموق كدشه یهدناخ

 صنف تاک ان - راز یاغ ج امآ رنک ربا ی
 هدنراشابهلا قلواشارط یرللاقص كغ راهادخ جاقرب كربقح یتح راو یرناملسم

 رایدتیا لاوس وید  ردییدرارفک زکیرامدآ و نکيا راو یرلیدمم راتسد ضایب
 نرلقدلق زاع هلیبهلتعاج نیمدو زسیمض روک یراق راص ضابب هدن راشاب مدتیا ریقح

 ۱ معز : ك [۳] یرلنابعا كرلتو : كل .یرلنایعا : ط ء س [۲] اژریم: س [1]

AAA 



 يلج الدا

 زیکنج نالوا .یدادجا كرانا موق هدعدق نامز هدنرانک یسهقرف رب كنغودلوا

 هناخ وک اله ندنا هناخ [۱] قانق هدمب یدیا یهاکتخحن يودنا ۳ كناخ

 كراتات هسنجوا رب ندنجوار کرولوا رومعم ردقلوا بوکد هناخ شمطخ وط ندنا

 بودباج ورخ ناخروع ندرهلاءاروام هدنحراب ... هنسهدعل شمصرایسلت رانج

 ا و اک کوت نسا وہا رار او اغ اخ نرقمطخ ظا یوپش و
 هدنرانک [۷] لتا مظعرهن هدنمکح یلاض لارق وقسم الاح راردیا رامعا بوّرک

 کردناخ ردژا نیصح نصحرب نامرک هرشط سدسملکشو یراصح جا تلثم لکش

 «نم رک» هراهعلقیند هدزاراید ویتح ردانعر نمرک شاطرب انب یدادش تاق چ وا

 لقدنح هقشاب یسهعلق ما ردعدا كيب ترد نوا یعرج رادام ارتاد رلرید

 قرش بناح  ردەعلق یلوپق کیاو یلنرج هوطخ كبکيا تل لکشو یدادشو
 نکس عردیسارح تاپیه هلج یسهبقو یونجو یرغ فرط [۳] ردلدا رمیاشو
 بوک ندنکوا یسهریزح مرقندقانوق ید ناسقطو ردیسهری زج نامط هدهلحم
 [4] هورس كناخردژا اما ردناپمه یارح رولو تیاهن هدنسهملق نوروب لقات

 كرتو نرلبوتکم كنهاشداپ ناتسغاد بوشولب ربقح و یا كچوک هنیریزو مان
 كنکب سکرح نالوا نهر هدکدریو نرادغاک مان [۵] راپ كننادوبق یبهملق

 برس وک هنادوبق طخ [۷] هصساب كنيراساج هسع و دورو [1] شامطو هلتخجاغا
 «نس مدا مولعمر نس راو كراتسود هاشداپ قوحه كنس مدا » یدتا نادوف

 یدریوقاتقیارسربهلبا زمراتابورشهو تالوک امو بودیا مظمت رفاو هربقح وید
 كسب یرکیو هرکسع كابیرکب ۸ردنادوبف ریحاص مهف تیاغو رالک ا زوس راما

 مظع كنج هلنراتا قلاق زورو بش کردکلام هد تما ايار یراناملسم كلدشه

 ردرلودنک هنب یرلک اح هترارزوا كرادمم تما نالوا یمایاعر كدشهو نکل راردیا

 سس سا
۳ 

 [لتا] هد[ كرتلاتافل ناو ] .ردشلودووا یفرحد ] لبا : ۲۱[  قاتیق : ك [۱]
 : س « اپ . هلیووس : ۵ [4] ردلیدا CARATS ۷ ۰ ص اچ ردهدکمک هبد

 هلکوب ] هطناپ : ب « هتنناپ : كل [۷] .نسافمطو : ك [5] زلاپ ك « .س [ه] هللسووس
 [ ردقو ةد طظ
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 یمهعلق ناخردژا

 هغازاندهرق ]٩[ یسیر, یدک بولک هنهاشداپ ناتسغاد یا كوج وک رب هلبا راک

 بوبدقدلو راقفاوم رایو قیفر وا بودیا انو دم كيب كيب ريقح رایدید ردیک
 یدب ندنراساح هسع هدنراید نالا امدقم هننادوبق یسهعلق كر نوکلوا مدتیا دح

 یرلنآ>رت نناسل هسع بورتسوک هنادوبف یراطخ زمفیدا ۲ اباطخ هءرالارق ددع

 یتسود كنلارق وقسم مزب ةعاطو امس بوروس همان هنیدرز یور بودیا تئارف
 یهرکتسم طخ لوا هن بوید [۲] ردیروطازعا راساح كنتبالو سورکناو نامل

 یسهحای رومسر,ویسیردرومس هاد یللا هربقح نادوبف هدعب مدلفاص بورو هریقح

 شب و شاه ررو هقوح ررب هزم ربرهو یرلشد قلاب رادرهوج ددع شو كروک
 ردندنشموک همرص اما ردلوا نالوا ار هدنراید وقسم هک هما [۳] دار كبب

 یلاثت رضخ ترضح ایوک هدنایرو یخیرات سولج هلیمسا لارق هدنفرطرب كنسهکس
 اطرابق نالوا زمتسود بولوا نهر هدهصلقوو ردشفلوا ر رحت هرزوا [4] بآ
 هنیراهاشداب قلاق نالوا هاش [ه] قا ومو هاش یسیاط هلبا قمالوا یراطخ كانمكب

 هجاغا رب هنیر, یطخ كنيکب یزکرچ ینرابق هنلارق وقسمو یراریزو وقسم و
 اشا بین اما مدیا ناهنپ هرجا رللابسد بول | نراناشن هلتج, هنوک ے شالرک

 راو یسافمط روعشمزق هدشتآ هدننابرب كجاغا و زا لوبق دیلقت الصا گردهتح

 سکر چ هربقح هدمب | ردقوب شق رب رزکب هک | الصا عردیش هفرط رب یخد لوا
 راماکنف و و هدا ددع زوو لتآ فک یادوبق كرو ىلتآ درج ددع نوا یب

 هن هرورضلاب یداعواهرازاپباسح ی هدوا نکشُما هوکمتک ندایرد ریقحو بوریو

 قتلاق لب رلل اس رزخرح هنیبویقهرایک هراپیدب زی راتآ هم لب رامدآ كنيلعاو راقیفر
 بوکح قجه طرف لسو بود .هلب راک زور زارو هحبک رب هدای ردقرهلوانیما ندنف وخ

 [1] ناخردژ دف هملق ینعل نا صاش تالو فاصوا

 طولخحم [۸] هدزکس نوا [۷] كلندا رهن هرزخرحم هدنام كغاحیق تشد

 : س « پ . ردیروطهرنا : ك . ردیروطاریعا اف [ ۲] یا و تولکو : ك ۷ ]

 ناهردژا : ط ]٦[ قاوم : كا« ط[61] تا : ك [4] تارق : ب [۳] ردروطارعا
 ar SL: SAIL رد زس هطق ی-هخسا س ] كاللدا : ك [۷]
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 یلچ ایا
 رایدردنیوس نرانلوا رانلاهش كشوراوو رلیدلک رساخ و باخ بونود بوسمهرا
 رایدسیا هلوب نوجن نکیا نهر یمازم قلاقر, هدنوب  رلیداشاب هکعا رامع هنيو
 مانغ لامو باسح رسا بوق یرهش بولک رلقلاق نالوا زسنهر یربغ رکم مدید
 بولک کب زکرچ نهر کیر, ندیترابق هن-هماق كرتوب یراب تمکح هدعب  رلشلآ

 اند هلبا قالوا زفوقح قوج امدقم هللا كب نهر ییوب بودک هیاطرابق ازم رووا
 نرابوتکم كهاشلاخاشیهاشداب ناتسغاد هنيو كناخ یارک دمع بودا ظح ردق

 رامارک | هریقح بودیا ظح ناهج ناهج بورتسوک هنیکب ینرابق نالوا نهر یکی

 كرومس هایسوضایب هدرهشوب ادا كلدردبا یراتبحم ناج هللا ران | رابرهو یدنا
 سلومو سیا تباغو ردقولخحم رب یک یراسک اص كمور ناه كدروک نرلغاص

 تیاغ یرومس ضام اما راراسببریدزک هدنرازوموا یرلقجالغوا رهش عردناوبح

 یدوب . رارلسب هدراوا یک یدک ردقوچ تیاغیخد موقاق ضابو رویولوا بوبحم

 لوا و یلیوت یک باجنس مان [۱] نارقوجو ردناجسنومو بوبحم كو ندیدک
 نکل ردلکد نوزوا یک باحنس یعوریوق اما راو قولخمرب هدهثجو هداعطق

 رامذآ هبودنک ودنکهسلوا جا ینرق ناغ کردناوبح قارقشو لکتشو خوش ردقلوا

 مدآ کرا رلقل زابهدیعل و زابهدنرپ ردقلوا بوب | رلهدنرپو راصقرو رلهلقات هدنکوا
 زک باا بولوا هک رفا *یطب هرکصادقدیود یترق اما رولوا ناربخ ندلوک

 یدک نمانیوابودیا دایرف كسروا هلبا قوسح كجهجنا یتح رولوا ینفتسمتیاغو
 :یک یسیدک [۲] تابز كنتيالوشبح یتساجن رطی هدریرب غاریاندمدآ و . رلعیک
 رم ما ككک او. تا یک یک اوماونقم تیاق؛ناولج وت درک . رافوق _نوساجم
 ربقفاما كدا رامات كرب هحم هدک رت ةملقو . ردناویح كحیضم مان [۳] نارموج

 مالک لیوطت كسید مولهدیا ریرح نسل مهو نسهلبا ریرحم نرب یتنق ایلوا
 ندنلارقوقسم یراب تمکح نکیا هدنوب زب لصاماو رولوا منام هزمتحاس بولوا

 حج

 ( ناصوج) « ( نا صوچ ) هلا م هدن ر ق هدغاشا ] نارقوج : ط « س « پ [۱]

 تال مش هدننهچر سوماق زدهدننزوباحس 5 دایز [ داب ز :. دا [۲1 )0 ردهدکلک هسد

 نارصوج : ك [۳] [ (م) راو

 سس ۸ ۰۰ ۸ سس



 ی هعاق ۵ ۳

 هووقسم هليا تمالسو ردشملا یرلربسا مجم زو هڪ ندنالبک بولک [۱] یرایوک

 وقسم یندنامع لآ یت- راردیا فوخ كي ندنغازق وق-اموب مع موق ردشمتک
 یسهصلق قازا كناع لآ هلا یرهن [۲] رب ها تارک عرلردیا فوخ ندنغازق

 ادخ دح : یدیا رروا هدرلهحنک یفازطا زکد هرق بوع یسهرفک قازق ندنکوا

 وراقوب ندنسهعلق قازا هلیأر ریزو ولورپوک ناخ مهاربا نبا عبار ناخ دم ناطلس

 بودیا انب هب وشرق وشرق هدنراسنک كره یرلماتب ةعلق ددع ییا مات مالسا دس

 زامقبج هزکد هرق یرلقباق قاع قازق بورک رلرجنز نلاق [۳] هرزوا كيرهن وب
 نالواهدنفارطا رزخ رحب بولوا راهرفک عیحش تیا یعازق وقسموب هتشا یدلوا
 هنسهعاق كرت وب یرارفاک هدیزک كا ردشمردقنص نرلدوا كنيراقلخ یرلءهلف مج

 نحو روفففات  ردسهملقرت یلهاک راکش هدلوا نادابآ و رومعم تیاغ اریز رثرلک

 تراغ بولآ راکش ندنرلتیالو یخاشو ناورشو هحنک و ناتسکیزواو نتخو اتخو
 ردق كس نوا هدنرانک كرت رهن ( كرت علق شوراو :رشط شیاتس ) ندنا :رارذیا

 بآ اما ردمیظع شوراو یلقدنخ یسهعبرا بناحو یلهحاب و غابو للتتسوح راد

 هدرهشوب ربقح ردقوج یرالزوک هبوبحمو بوبحم ندنغودلوا فبطل تیاغ یساوهو
 هلواهنوب ايآ بوبوق دایرفو وبرغرب هدشوراو هدهرشط هحنکر نکر دیا رلافصو قوذ

 دورع شقآ مظعم شوراو یهدهرشط بولوا رهاظ دورع شتآ رب نکرد

 بودا شل بوصب یاش هدملظم بش لوا یزانان قلا ؛رکم :یاناق تکا

 نوح :یدلتآ .نلپوط ءزب لاب هاب كنبهجراو:هرحتم تقوات ندهفلف تعایب ناف
 ریکر اکق اجا بویلق ناشنو مانربندراواو ندمدآ هدشوراو رلیدروک یدلوا حابص
 شم ریسا مدآ شعلآ كى چوا نوا .لماک شللق رانك اکدو ناغو رطصنم انب

 حابص هکنوچ هراچه رلشلوا صالخ هدایرد بونب هرایک راهرفک ]٤[ یسیقابام
 قلاق هللا رلهرع راراتا ردق كسب چواو رلبلتا ردق كب شي ندهعلف یدلوا
 هفلاقیرلءهرفک هعلقهنب [6] رلیدتک بوسایک اصدابهسران | رایدوق لک نرارانات

 : ك [ه] قابام: 2 [4] هرزواربنوب : 2 [۳] نا : د.[۲] یرلنوک : 1[.2]
 رلیدتک بوساو بولوزوس یک شوق هراق شلا نراکش هسیا رلنآ

 سس ۸م ۰ ۷



 یلچ ایلوا

 ردندح رس ءاہناو یمظع ردنب رب هدندودح ناتسغاد كنلارق وقس» رولوا صنم

 هنیراراید مع وناتسج روکو ناتسغاد بوقج ندرایک هدنوب یرتناکرزاب وقسم عیج
 ناتسغادو ردالرت رب یفرطهلبقوبونج ردرزخ رحیفرط لامش كنهملقو راردک

 هلحو ردبک هغاحبق تشدوناتسزکرح 8ردهرق فرط برغو ردعاشم هلسکلوا
 [۱] مرق یرب ردهدنرانک رلوص یسوق کیا زاو یرلوبق ددع یدب هدنفارطا

 یفرط [۳] مرقاما [۷] ردراکجوبقرل آوص ردکچوک یرلوپق یریغ ردهدنفرط
 ردراف دنخ ینا ےدآ رشللا ینیبامویق هو ردیدادش هعلق تاق چوا بعصو ناتم تباق

 رکر اک یلوتروا هتخت قجاراد [4] یسهجابو غاب ددع كرب زوقط هلم هدنجما هعلق و

 ردشعوا حرط یثق [۵] ج ردص یرلفاقوس عیجو ردرنسوحنم راد انب
 یراقلک اجدمآ رسیک یراهلق هعاق رطصتم [*+] یددع نواو هسنک ددع شع_ هلح

 كنهعملق وو راو ,یرلثاخ لوحوک ددع نول هلو ردناکد كسب چوا هلو ردراو

 ردبا مکح هشوراو هرشط یرب ردپا مک [۷] ههعلق یرب راو یادوی کیا

 تاہھ ارز ردلکد [4] ذفا یرلمکح هدر یربغ [۸] ندنشوراو هعلق اما

 هدنمکح یراناتقادصناع ویرفاکقلاق ردقو_ ینادابآ و رومعم ؟ردیرارانک یمارح

 هبنج دونج تاره كسب نوا یرانادوبف  ردهعلق هلکسا ردن اما ردقاحبف تشد

 لا زاس [1۰] یرلهتشیک یک یرلهقاش سورواآ لاثم هغردق هراپ قرفقو ردکلام

 هدنراتالو یلارق وقسم و نالنکو هنسهءلق ولابو هبوبق رو راو یرلهتفرف یلوتروا

 ررتک بورتک ناکرزاب ير E نقش و هدنعل هفاتسم ليم كم

 ردک هنتخن مان ... هنیرهش .۰. ا كووقسم بورک رله وب هلدا ره راو یرلهقاش

 رام هحلص هلا مح یرالارف وقسم هدلحم ىضعإ ردرایک حاللسرپ ییقار تیاظ

 نرارهشو هملق نالوا هدنرارانک رزخ رحم كم هلرایک روک ذم وب بویلشا شيا

 یرازاب كنيرشنالک و بوروا نسهملف[۱۱] واب یتح راردیا تراغو به بوروا

u 
 سس

 جرطس : 2 [ه] زسهابو :ك ]٤[ هراق :ك [۳] ردرلتجواق : ]۲[  هراق :ك [۱]
 : ك ]٩[ ندشوراوو هعلق اما : ط ء4 ؛ س [۸] هنا كنهعلق : ك [۷] ددع : ط [1]

 وک اب : ك [۱۱] یرلهتشپوک: ك [۱۰] یراج

 بس ۰ ٩ تم



 ن یو سس تب بم لا یک

 ی شا یا یا ی O O ی تنش تشک سیستان تیکت شا

 سن یک تی تاشو شن ای ج ی تینا ھا اا ۸ا داود ی جی ی او ی ا نیر یا ت بنا رک تست اا

 ی هماق كرت

 هلح ندرهن وب و مدلو ناج هزات بودیا شومارف یرزخرح تبیصم هجدیا

 راوس هنسیک هکلهت بوبد هللاناما یف هني بونلوص راناراجت رفس لها و رانابیتشک

 هدتعاس یحندب هللا هبط مر بولوا

 ۱1 ها و ر هعلق ناعا كر نامرک فاصوا

 هننادومقهعلق نرابوتکم كنه شداپناتسغاد بوراو هننادوبق هما۶ بوقبح ندیگ

 بورو یرلبوتکم هنیراکب [۳] ناتس قاط و [۲] ییرانم نالوا نهر هدهملق و

 بودیا نیست ناکم رب هزب هدنیارس نادوبف بودیا راعرکت و مظعت هریقح وب
 هبوت هکمرک بیک یندر بودی ده ریدر و یزعراتابورش»۰ و تالوک, ام هله

 [4] واب كمح كر ةعاق وب دا عورش هنساشام و ریس كنسهملق كرت پودیا
 مدقم یا کیا ر,  ردسهعلف كرت وب هلا ارد لیم زوچوا هدنیرع بثاح ثانسهعلق

 روع یو رم و نکربک [6] هنتسکاوا ناتسواط . زع+نفا ناخ یارک ,دم

 بولک هلت, یدمش ادج ردح یدیا نایاع هدايردبل هدزنوص كرت ةعلق و نکردیا

 يدنا .قوموق هدعیق نامز لا رافص و قوذ نوک یا. بولوا سه تاعرو

 هضیف بولک هلربک وقم هدمت ردسانب ناورشوا مکشعا كجهملق كوحوک رب

 وقضخ رف قام قارف سوم سوو هلاتص قتال قامت

 تنام لرزخ رک هدربیغودلواصتم هرزخ رحم كر رهن ردنکسا دس و
 روک یک لد رب شم .ک هنساکلوا ناتسغاد ا كهرد زفروک ر دنا ینونج
 شاوا عقاو هعالوط هعب ع زرط [*] كثلثم لکش هداضف مساو زودر, هدننیا
 ردقدآ كس زوقط لماک ی رح ردانعر هلق شاط رک راک یاو اب لوظ وو

 هرز> رح بودنا نایرح كر رم [۷] ندقدنخ ردهعلق تاق ییا ر رادام رو

 ( یرابق ) یسورغود ] ییراثم : ط . یراض 9 [۲] نا 7
 ا7 س[ه] وک اب : ا [4] نانس قاط + س . ناتسواط : ]۳[  [ (م) ردنکع قلوا
 قد ذی 2م ار ۲ ق e ° ندا : ظ 2

 تس ۸م و —



 دن ی

 هنب ندنآ بودیا اشاغ رادنک و نامرک و رارهث هجا هدنرافارطا نالک رهش وب

 یزاب تمکح نکر دک هلبا مایا قفاوم هنب بوبد دابآ داب هجره بولوا راوس هبیتشک

 یل سع تیپ
 نفسلایهنشتال اب حایرلایرج ۰ کردی ءرلایعیام لک ام

 ناخ ولاب و ناغردژآ هدنفرط وشرق بولوا فلاخم راکروز راکزور هني ه ومضم
 ناتسغاد هدنسهلبق بناج كرزخرح وب هني یزب الب بادرک نکرید هک هنیرلفرط
 هدنوک یجنجوا هدنبرق یک اخ

 جن وس لناق رپ لر

 رزخ رحم نوعلم و قدنای بوللوص بوغار رکنل [۱] بوش هنرانک

 نامای رب رزکب [۲] هدیعس رحم هنو هیناقدنوب رحم هلو همزلق رحم هنو ههايسرح هن
 نالوا هدنحا هدزعال دلج امدقم ردفو یرلهربزج صانمیاح هدنرر 2 ردایرد

 مالآ بودیا تاروانش هدم هدنجنا اما .ردشنلوا ریرحن یفاصوا یراتاقوخم
 هک اقح مديد هللایلا [] قیفوت یدمش اما كدیا شمهمکح انعو رو دیادش و

 یسولبهرط و یسنوط و یریازج تیالو بوبا ظح ردنتحاس ایرد رخآ و لوا
 روک ذم هدرزخرحم وب اما هديا رم هلسلرمخ ادخ مدیاشمهمروک یناتسدنه و

 ناتسغاد مظع رج وب كدتیا تحارتسا نوک کیا هدنرانک یرهن جنیوس یلنق
 رحم هدر, دبعب لزنم چ وا ندوبق رو ب ډک ندنراغد شاب قبحا و ندنراهوک

 رریو ناشن ندناحبآ رولوا طولخ هکرت رهن یسهقرفر رولوا طولخم هرزخ
 رانا هدرب ینیدلوا طولخم هبایرد ره و اشاب نامع یلغوا روم زوا یتح ردرہ قارب

 ثکم هدنرانک جنیوس رې نوک قرق بولوا رظتنم هنسهلک ندمرق كنيرکسع
 قوارب الح بوکید رام تخرد نوک اوک بودیا اشنا لصم هاکدیصم ر بودا

 مدآ ندیا شیاسآ تعاسرب هدنآ ؟ [4] ردخ اق و ناتسلک لک نابایخ ر رب یلزنم

 رکش هدجس بودیا تدابع هدهناخ دبعم یاج و ریقح هک اقح رولوب ناج هزات
 (قیفوم) اناعا هدنسهخسن س ]اوو ك [۳] هدیفس : . [۲] بوشانب : هل [۱]

 ردخایوق : < س [4] [ (م) رلعءاب ( اوون ) هرکوص شما
 س ۰,6



 ی رهش نالبک

 راو رلناشیذ ناشیورد هللاب فراع شعا لاق لق هللا [1] هدهاحم تاضایر بولوا

 تشحم .هموآ ایسنا ت ؛تاابناووت لاک الا اراک و هتک قالرا
 هدنبهذم یفنح ماما هعاحاو تنس لها دحوم و نمّوم یالآ رب رولوا لصاح

 داهرف كنابع لإ .یح. روزا وقف وطسزا نفع ب شم هاشداپ هدنعذم یفاش و

 .كرلدنک یودنا فتو هرلارقف و بودا حتف ییوک اب ٌهملق و یریزو هدنمان اشاپ
 هارو زیان آب O نتعت و کمال کدام هنیراس واکک خیبطم ندنل وصح

 قفاوم مایا هني بوشلادو هلساخ وک اب و یرلارقف هلح ندنا ردلوذبم یرلتمعن

 شوج رزخیایرد ج وم هن بولوا راوس هزمیتشک هني بود نحرلایلع  الکوت هلبا
 هدرزخ رح لحاس یزب هدنوکر, بولک هشورخ و

 نالک مظع رمش ینعل نارا لیمر فاص وا

 . یعوق قازاق كوقسم و یموق ناکرت هرک کیا رب نکل ردکمجم رخآ و لوا
 كناخ کردقلنات هقسشاب هدمجم تسد الا ردراشعا البتسا هرهش و بولک هارایک

 [۳] لوا-صتو [۲] نکوحرد هدیزک كسب یدب رد ( ناخ یلوق ینص ) یمسا
 یدو ونو هدتالو و ردکاام هغ (۵) او و

 لوفب و لوغم اما ردقوی یرلموق هنناطحف و یزکل و یزل و [1] قانق و
 . ( نالک ۳ لاکشا ) قوح یرلماوقا قادص ناع و قاحهغإ و [۷] قاطهرف و

 زود رب هدنارواش هبحان هدنتیاهن كزفروک رب هدنرانک یسقرش بناح كرزخ رحم

 یال ینعب یسوماه ردمظع ردنب ره مظعم داوس رب [۸] هداضف رادل وصحم

 [۹] یر رب هقشاب ؟ردرارومعم نادناخ روتسم هلبا چ رک ضابب ددع كيب نوا

 یماغآ [۱۲] لوواضف رو [۱۱] دب رهش رو یدیضاق ربو [۱۰] یسهعوراد رو
 ی و را یوم شیانو دا

 هکرت :ط «2 [4] لووامی : ط «2 [۳] نکوچ زد :ك [۲] تادهاجم و : 4 [)]
 2 [۸).قاطهرق: ط . قابط هراق : 2 [۷] قاتق: 1 [1] قالود لوک :3 ءس []

 E EKER eK :ك [1۱] ىسهغوراذ :ك [۱۰] یرتنلک : 2 ]٩[ هداووا
 راو قا طس نوا ه دئس هخسل پ )*)

 سا زا و ۳ —



 یلچ.الوا

 هراید وب هدنح رات ۱۰۵6۷ in ینیدلوا هدمح تح لاڪ بولوا هدنسهعل زا

 ردشملوا ر رت لصفتلالع هدزجات دلج یفاصوا كرلهعلق روکذم هل هدزمکیدلک

 نیرلءاعناوناسحا هج كناخ بهدارلافص و قوذ نوک چاقر هلاخ وبق روع هدمب

 ضرا قانوق شب و ندقلاق هکمتک هنسهملق كرت [۱] ها رق ندوبق روی بولآ
 هتسینشک مب رب یزمایشا و یزعیرلتا هج بودیا فوخ هکمتک ندلوج هبلاخ
 بواوا راوس هرزخ رحم "یتشک نوکلوا . كداتعزع هکمتک هنسهملق كرت بویق
 تمکح نکردک هلا هدعاسم مایا قفاوم هلبراکزور هلق بوبد هللالع  الکوتم
 یدب هلا رزخ رحم مات بوسا قفاومات راکروز راکزور [۲] بول یراب یراب

 بولوا تخادنا رکنل بوش هاب راکرخآ هدنلحاب رزخبرحم هدضوح تعا

 هم وک اب هملف فاضوا-

 بوقح هرشط هلتمالس الا < لر ود هنسهعلق ناعاینامایی عد ناماراد

 هلیا مح موق هتفشآ و هتفلآ بولوا نامهم نوک یا هدنناخ ترا هدنشاب هلکسا

 تفلا هلنآ رلهیناطحق برع موق و هلبا رلقالود كوك موق و هلبا [۳] رلهکءرب موق و
 هدنتل ایا ناورش كدیا اتکا و رس یرپش بودن شومارف یایرد E تودیا

 وفسم لام زویحرا یرشآ ایرد جاع [4] برع وشرق و یتودلوا قلتاخ هقشاب

 ناورشو یانب هرزوا یلاع هتشب رب هدنلحاس رزخ رحم وسهعلق و یعودلوا یالو

 یعودلوا نایاع یسهرانم ید بولوا نیزه و رومعم تباغ یشوراو ینشا بولوا

 یراقدلآ هع ندرلندعم ینغاب تف و یعودلوا یرلندعم یغاب تق هدنرارب ها و
 ریرح یناصوا هلح كنهعلق وب هدهنس زمکیدلک هتناخ ناور هدنخرات ۱۰۵۷ هنس

 ینص خسش نالوا یاظعدادجا كنبرلهاش مجم ندناکجاوخ قیرط ندنا ردشعلوا

 هدنراماص غاب هنب بودیا ترابز یناطلس ( یعیرش خیش ) ندنسافاخ كني رلت مضح
 در تشدا رز هتعر رس و خرا بوم نرلافا نالژا ن هارد دوکس

 هللا فانفیرب یه کراو [6] یرالادىع یردنلق هدهقافورقف و رلماکهحاوخ یارقف كاب

 رهکرت : ك [۳] بویماتت : 2 ء س [۲] هللا ارق : ط ء س . هللا هراق ك [۱]
 یرللادبا : دل [ه] برغ : دا [4] هللا

 ا ۸ ۰ ۲ سس

 ا ن نھ



 ویق دوم

 ...یناخجح بولوا لخاد هیوبقروه ٌهعلف ینمی ( باوبالاباب ةعلق لزنم ) زمکیدتیا
 مارتحا و رقوت رفاو هزب بوریو هاخ نرلب وتکم كهاش لاخاش دوم ناطلس هناخ

 وب هدنحراب وا اب یللا بودیا قوذ نوک چ واو یدریو یارسنامهم ر بودیا

 ینعی یخ ویقرومت و هللا رانآ بولو [۱] هدتحتف یرلناراب مجح هدزمکیدلک هرهش

 مدروک شلوا رام ندیکلوا یرهش وب اما كدتیا یراتبخ نج هبا [۲] ناخ
 نایب یرارهشو عالف نالوا هدنساشم ویقروج وب ) الوا ردمظع وا هک اقح

 هدنسقرش كنوبق روم و [۳] (یارس هنابرهش) كنهاشداپ ناتسغاد ادتبا ( ردیا
 كلنوک رب بوک هقرش ییوبق روي ( یرهش قادوب هرق )و ردبیرق قانق زب

 بحال كنویقروج ردبارم شعب عردمیظع رهش ( ناروباش رهش )و ردلوپ
 ر هنارواش رهش و و ردفوصوم هدعاب دلج ۸ ردرهش شلوا عفاو هدنار واش

 . هنس اشاپ داهرف بولوا مظع رهش مدقنام ( دابا زاس رهش ) بیرق هلحم
 بولوا هناخ كسب یتا و یعودلاق بارع ددع قرف الح بودیا بارخ هدنع رات

 هدلزعم... هدنسیق رشكنویقروع و . ردروطسم هدیناهدلج ی هدالاب ینیدلاق هدنلا مح

 رد( وک !بهعلق)ریهلحمشبهدنلامش كنوبق روم هنو ردهدنلا محم ( یخاشهملق )
 هدف وف د: هدرا رز رک هدنلامش - فلت 6 اب هیلق و. رب ډک کک دو

 مظعم كمج رايد ررد [4] هر موق هنسایاعر کرد ( نالبک مظع رهش)

 الاح رد لحم ... هدنسلق رش كنوبق روم [0] ( شرا هعلف )و  ردندنرارهش

 ردهفاسم هلح ص ...هدنسق رشكيوبق روع ید (زاونلدهحنک هعاق) و زدهدمج تسد

 ( تخاک رهش) و ردشملق هدنلا مح هدندودح ناتسغاد ( ناللاررس رهش) و

 كيلارق وقبم هدنرانک رزخزحم و -یدلق هدنلا داشوش یجروک ییا كاا

 ردشلوا . عقاو هدنلامش كناتسغاد و هدنسیبیغ كاوبق روم وب ( یعهملق كرت )

 بناح كنسهعلق وبق مد یسهلج كرارمش و عالق نانلوا رک ذ هدالاب,وب لصاما

 ناخ قت : ك [۲] (م ) ردللوا ( هدایخ ) دوخاب ( هدتح ) یسورغود ۱

 ( هکمر ) هوا هدنرهخسا ط « هل [4] يارم هارهش : س , یارب نابرهش : .ط [۳]

 شوا : ط [۰] (م) رلشعای ( هکهرت ) كرەزيج هرکوص شعا
ES Oه۱ س۷ :یلچ ایلوا  



 لج لول

 یک رح[۲ ]چاق ر ونارب شمش ربو یآ رایج [۱] هلا كغوبجەرق شار ریو یرلعآ

 هنهاشداپ ناتتغاد و هنیرلنابعا و هنناخ مرق و نونلآ هتسح کس زوجوا و یسابل

 شوع رشللا و سابل تاق ررو تآ وی هع رلهلوک. ددع یدن و یدربو راب وتکم

 هساملس یار اباب و هبلاخلخ دمهحا شيورد و هروصنم اباب مرلقفر و یدنا ناسحا

 سال تاق رر و بوریو نوتل آ رشیللا ید هدیحو شیورد و هعاحش ابب یشا و
 بوغلعاذو ھا: ناخ بجا ناسخا

N E 

 زمکیدآ تجزع هناروت و ناراو اراخ و خلب و ناسارخ ندناتسغاد :

 رول وا نایب

 ٩ ندنا ( جوغلوف دنک لزنم ) هدتعاس ۱۳ هلاش بناج ندقادو هرق الوا

 ( نووقةعلق ) هني رارکت ندنا ( راغوط یابدنک ) بودک هلاش تمس هني هدتعاس
 كناخ بوشولپ ههاش [۳] لاخ ماش هن هدنو ( مظع یردنا رهش ) اعفد هنی ندنا

 حلب تلود یالکو .دکدنا بلط ندا کتک هاراح و حلب بوزو ن رل همان تسحم

 راکرخآ رایدید زسنمهدیکت مالس ردقوج قلاق بویمریو اضر هکمتک هیاراخم و
 _ هنهاشدابقلاق و هننادوبق یسهعلق [4] كرب كوقم بول آ نذا هغازا ندنتیالو وقسم

 غلبام ًاغلاب ندلاماش ناطلس هلبا رلهمان تبح هنیرلناخ یخامث و ناورش و ویقروج و

 رلذاسحا هڪ و 2 4 یرلتسوب نالبق و رلعرد هک ورک هلبا راتاسحا
 كل رتیا مع بوغلعادو بولآ

 تفت ندهاش لااش یهاشدا ناتسغاد هدنسهدمهلایذ ۱۰۷۰ هنس

 ناخ ردزا و یسارح تاره هدوومس تالو ندا همت تالو تولوا
4 ۳ 4 

 دنا نا یزمکیدتک هغازا ندا .هنهاش قلاق و ناغوک اپ و

 بتودک... هق رش بناح ندنیردیا رهش نالوایهاکتخحت كنهاشداب ناتسغاد الوا

 ریرحت لصفم نفاصوا عي هدزيناث دلج بودیا اشاع و ریس هدنخرات ۱۰۵۷ هنس

 [ ESتار و ال سا[ الا هل ’۱۰ EYلاظاق طلا ۲ 2 9۶

  aو اب —

1۳ ۳ 



 قت یابرب

 یربترضحناخرلیدتک بولوآنونعیسهلح بورو رابایسا هحراپ ددع زوبجوا هرانوب

 بولوا لصاو هناخ یادوبهرق ینوک یحرب نوا كنسهدعقلاوذ ۱۰۷ هنس زعدنفا

 بولک یرلایادهندلاخاش رابرهو یرلتابو مشموتالوک ام ندرادنک نالوا نه هلح

 ل وفشم هنیدح معو راوت لعو هنادایعو تعاط هدنسهعموص هناختدحو جنک یدنک

 لماربج النم یاورش النم یلوق النم [1] ین النم ندناتسغاد یاملع بولوا

 هح مان [۲] هتک خش النم لیفارسا النم مساق النم لینارزع النم یعاج النم

 مراهببح بوقوآ هبرعمولع زورو بش هلراهنسک ,ندتما ئاسو نک یاملع
 هنظم یحاص لاحو كراناتسغاد یاملع عم رلمای هڪ ید رقح بولوا لوغشم

 ل رارخت داو بواوا فرم ات ات فكرا ندا یاس
 نفرش تسد كزعدتفا یارک دم نوکر دا مدلوا دنمهرمو رادروخرب

 نوسریو رللیوط رم هنباسناو دالواو هعاخ یلاعت هلا اخ مدیا بودا سوب

 بودهزوک تقیقحهج هناشیوردبودهزوک ینقح كمنو نانو هقاس قوقح ماخ هدشا

 تیالو نالوا زنکیماصو دارم یزکشرش بانج كرهدیالحاع یطو لزانم عطق
 كرو روتسد ر ام دو واكد هلوا كرابم رابارس نامهم كدلك هناتسغاد

 لهدک [۳]هلوبیمالسا نالوا زمسآر طقسم كرەديا راذک و تشک یراراید یریغرب
 هتسر وط لب چاق ر هدنو هلم هنسامقشا مابل وا » ردا ناخ هدقدروا شاب هاخ ود

 باتف آ هحن و یرازق سکر ج لاثمیرپونابو رلک الما الم یلهجتابو یلغاب هدنو_ نب اکس
 نورو ناب نا ےن دک ا وت رک قلق ادل قرض ام
 هدکدیدآ " رازالریآ ندښب رلنآ و ندرانآ نب " رارید زرهدیک مراقنفر مهاشداپ
 شیورد زب مهاشداپ رخ یخد رلنآ هدکدید « مرریو رارفاو لام هدهرانآ نب »

 یخد نامز رب » بویمرو اضر ناخ هدنراکدید زرللکد هدندیق اید قیالع زیر
 هنفهر لصاما یدتیا منو ی رصم « ررتسک تروصء نارود هی (هروک كروطوا

 بولواروتسدراکرخآ كدتیابطنذا بودیا اجر هناخ هن نوکر, بولوا نامهم ید
 و رچ سرچ واویزیق سک_ رجا ییاو یرتخد هزابآ ریو یرامالغ سکر ج ییا هربقح

YF TGهلوپمالسا : ك [۳] دنک خيش  

 ۷۹۹ س



 يااا

 هرجا زاغاد ناتسلکنح هلابذاسلا هدتعاس ۷ ههلبق بناح ندنا ردرادخاسم ؛دعام
 بوکح راتقشم یالب بوک

 رددنک رومعم رب یلناخ یاو یلماج رب و یلماح رو یلهاخ زوجوا
 ی یهاشداب ناتسعغاد تالو و رددودح كتسْل وا قادوءرف ءادتسا امآ

 ید کلوا و ردشلوا عقاو هراس هفرط یلامش كن ردنا رش هللا وحرط نالوا

 ردهمیظع *کلوا رب قلناخ هقشاب ردنیقاب هرزخ رحم عرداشم هلبسوبق روم كمع
 ا رس هجت نکردیک هوي فرط هرجا راغاد بص هدرب تعاس 4 هنب نما
 ندنآ بوکح

 ناخ قادو هرف رش نادابا "هکلوا فاصوا

 موقو یرلترضح یوم مسللوبا ور ندنح رات [۱] ۱۰۲۵ هنس رخآ و لوا

 رونیروک رزخ رحم ک ردنیق ردقلوا هرزخ رحم رومعم رهشوب  ردمظع دالب
 قادو ارفو یخد یرب كنغلنخ ید كناتسغاد رداشم هلبا محم قرط قرش

 چوآ کردناخ .. یمسا كنیکب شاب ردرب قلیضاق یدیو كلکب یدب کر دیسکلوا

 جوا هدرپشو ناخ یارک دم ... ( یرهش لاکشا نیمز ) ردکلام هرکسع كنب

 دادما کب قادوب هرق هناخ هدعب بوئلوا لوات راتفاض مظع بولوا نامهم نوک

 بودیک تعاسر, هقرش تمس بوشوق رکسع

 كنهاشداپ ناتسغاد هناخ یارک دم یدیا هدنمکح یلغوا كناخ قادوهرق

 یرل رکسع ناتسغادنلکهدادماهلح ردو یرب [۲] كتلك ضاج ییدتیا ناسحا

 ناخ هداح كجهدنک بودیا اعد ود « هليا كرام هللا يودروو یدنک مناخ «

 درلدنک : 4 [۲] راو قبچآ رطس چوا [ ]۲۰ هنس : 3 + س [۲]

— ۷۸ — 



 یرهش نارسباط

 رهش ئر تلادعو رومعم ساف راک رزخ رحم یرهش زدراو ی ید

 ردراو یرااباعر قالود كوكو کزلو [۱] قانقو قوموق یسایاعر اینک ۱ ردردنب
 . ییماح ... الوا ردبارحم ددع .. هلحو ردرلوا یلفاروط ددع ... هله

 رداشم تیاف هنسوبق روم كمي یرهش [۲] قاداخوو [ء] ردرادجاسم ادعام
 . قوش باح ارپ تنعبولسم تدحو بوذحم الوا ( قادیاخرهش هاکترایز ناسرد )

 ترضح خبشلا ) ناشنی نیشن تولخ ناکی نبق بحاص قوذ لها بابرا و

 هللاداع بولطم هاکآ تبوح بابحالاةدبزو باحالاءودق ندا ( ناطلس رتاغب

 رهشوب هدیسکیا كنیراترضح زی زعلاءهرس سدق [۳] ( هللاتنم ناطلبس خیشلا )
 ... رردهدوسا هدنحراخ

 ناتسلکنح نامروا نابایخو رلغاد هدنوک کیا هاش بناج بودیا یراترایزوب
 بودنک هللا رلرب

 نارسباط دلت ناباخ ین نادابا و رومعم رېش فاضوا

 هدنسقرش بناح كنوبف روم بولوا بيرق ری هلح صر, هنسوبف روم كم
 ناورشون ندنتفاطل كنساوهو کا ردن رهش هرجا راناتسلک لکو رلغابو راغاد

 ٹرشعو شيع رونلالبب بولک [] هیارس هناخوب نددادغب هنسس ره بودیا ظح
 ... ردراداوه رهش ازفا حور هک اقح شعا رید مارس هباط مب بودیا

 [ه] لچهبوک ٌهعلف رونعم رپش فاصوا

 ردیف یخ را کد یوم جاسک وسا ی ا
 وو ردنع قبقع بوک کردالحمو لقصم هوا یرلشاط كنراودورد عج یعی

 رب شلوا عقاو هلحم ... هدنسیق رش بناج كنوبق روي نالوا هدنمکح كمت هعلق

 ددعع .. , هله یرهش . . ۰. یسهعلف ردمظعه هدلب بوغص رهشرو بوم هعلق

 [**] ۰۰۰ یماج . . . ادلح ردیارحم ددع ... هلحو ردرلهناخ یلوتروا قارب وط

 < س [۲]: راد قیجا رطس جوا [*] قابیق : پ .قاننق : ط . قاتیق : لا 1
 لیجهوک [۵] هارس هکاخو : س . هنارسیاط : ك 41 هللاذثم : ك [۳] قادیاح : ك

 راو قیحآ رطس کیا [*

 — ۷۹۷ تب



 یاچ دا

 ۳ رایت ار یراوااما_ رجرادجاضوومعم ادعام موم یماح .,. الوا
 كناتغاد وب ردشلوا عقاو [1] نارق نارق هد رب هناخربو هدرب رب وا رب هرجما

 یلتمءریک الصا ردیراهناخ ها یلوتروا قاریوط هل بولوا هلبوب یروا ابرنک |
 بودیا تارق هنیرامسا ودنک ینرلهبطخ اما مدمروک راترام یلوتروا موشروقو
 نیرلکدتباتءارق كنبرلهبطخ رکا . راردیا دای نهاشداپ ناتع لآ هدعماوج یضعب
 رفظمو روصنم كنامع لآ اما رنازوا زوس ردراو نمزج هتباتک كسليا ریرحت
 هنیدمو هکماریز راردیا توالتفیرشمخ قرق هدناتسغاد *کلوا هج نوحیسالوا

 نابص بتکم یدیو ماعطاترامت ریو ما چواهدرپشوو راردبا رابتعا وید ردمهاشداپ

 ناخ ددع جواو ناکجاوخ دنشق ناشیورد هیکت ددع ییاو نالاع هسردم ددعجواو
 هګابو غاباما ردقولوو هثایند هدنو... یناتسزاز ویوشراح اما ردرا وناراح

 [۳]رادباعم هدنرلنکوا ردقو یرلب وحم اما ردفطل تیاغ یساوهو بآ وردقوچ

 و هدنرارایدو رلزمجما [۳] بارش یربغو قرعو بارشو رلزل تةلا نسحو

 یرلاملعو رارجما هزوبو زه یرلنادنول اما راز ردن تامرحمو. تاقیکم هلوقم
 وو رارحا هزو یلطاطو وف یک كلا ترو کس مان [ع] همشقام یرلراتخاو

 لغوا روی زوا یتح ردبرق لزم قانترب هتسهعلف یموبف رو كمح نوبف ٌهعلق

 [] هدنو ها كوب هچ الح شمرک نداکلوا وب هنیراید مجح هدشلکرب اشاپ ناڼع

 ندنآ ... ( نووق رهش هاکترایز فاصرا ) ردظوفح هدنسهت زخح یمهعلق نووقو

 بودیک هدتعاس ۵ هقرش بناح
 قادباح هم مظع "کلواو میدق رش فاصوا

 چوآ کردناخ كب ولوا کب ردقلناخ هقشاب هدنمکح یهاثداپ ناتسغاد یخدوب

 یزرلکب یرکسعو دشموق رووانزآ كناتسج روک اجاح ردکلام هرکسع كيب

 هدنسهکلوا ردقون یرلکاح یربغ اما ردراو ییضاقو یبیتفم [*] ردراو
 نافرع هدرادنکو : 4 [۲] (م) ردیللوا (كاريق كاريق) یسورغود] نازقنازق :ك [5]

 هقیکم تایورعم : ]۳[  [(م) ردنکعقلوا (ترشاعم هدرادنکوب ) هروک هنتم] تفارظو
 ردراو یرلتکی یرکسص ندنموق رووانزا : ك [1] ندنوك : ك [ه] همقام : ك ]٤[

VENدی  

 ۱7 و ت و ت اا



 یبهملق نویق
 هتفه رب هدنوب [۱] نیا هرس هلاسدق نیعمحا مہلع هلاةخر دنا رلترایز هڪ

 قود هڪ بولوا فرشم هرات فرش [۲] كراتناق هاشداب ییا بودیا دعاقش

 هربقح هاشلاخمشو بودیا راتفاض هاخ مزب لاخمشو هلاخهش ناخ - ودیا رلافصو

 هراب شقلآ بورو درو هدنسهکلوا ناخ قادوبهرق هناخ مزب بودیا راناسحا هج

 قیفر رکسعهدیزک ددع كيب بوشلعادو هلبراررب بورو هناخ نغلب غیلراب لدنک

 بورز و

 ردبا ناس زم یدک هنگ وا قادو هرف لند ربش [e] شیدا

 لزنم ) بوک رادنکرومعم تعاس ه هبونج بناح بوق ]٤[ ندیردا الوا
 هدتعاس رب ندنا ردیدنک یموق قوموق یلعماجو ناخ رومعم [ه] ( قسیدنک

 نوق هعلف فاصوا

 یاخ  ردراو یسیضافو [4] ربما  ردصاخ كراهاش لاخاش ندلوا مدف

 علق رب انب شاط یدادش هرزوا اق پراص رب یسهملق  ردکلام هرکسع كم چوا

 یوواصب [۷] یحروق ددع زوبحوا و یرادزد هدنشما ردرودم لکشو ناتم
 ةعلقو هرکرب هللا قالوا هدنرانک [۸]كنووق رهشوو ردقو یش یربغ ردراو

 هنیرایک [۱۰] هلبا نووق رهنوب ردشنآ بولک هلیوص [۹] تووق یغازق وقصم
 هنیراسوحنم راد ندنآ هنیراهعلق كرت ندنا ردشمرک هرزخ رح ناف بورک
 [۱۱] یردنا فوسشکم هلاش یر ردراو یسوبف کیا كنهملقوو ردشمتک

 ینشآ ندهعلق ویو ردوبق غساو حوتفم هنیراغاد [۱۲] هجتوس یرو  ردیسهعلق

 هرلتالسح نالوا هرشط ندهعلق هدراید وب ( رهش ریز شیاتس ) هدرانک نووق رهن
 غاب  رارید رهش ننشآ ینعی رارید دنک رزو [۱۳] رهش ارز رر شوراو

 ردعماجیسیدی . ردبارح یدبیرکی یسهلج ردرپش رومعم یناوربآ و یلهابو
ETAندیردیا :ط [4] یردبا :ط [۳] هدنرلناق : 2 [۲ ] نیبلا مهرسب هلااتسدقو ك  

 . کوت ب : ك [۸] یخوزوق : ك < ب[ ۷] لیمآ : ك 11 ى با 1

 یردا : ط [۱۱] ندنوق : ك [۱۰] توق : ك [۹] كدنووق : ط . كسووق : س

 (م )ردیللوا (رهشرز) یسورغود [۱۳] هوس : س « پ 1
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 یلچ ایلوا

 عساو ر بوبحم یتلخ و بوخ یباوه و بآ هدنرانک یوق رهن رہش وب الوا

 ددع ... یسهلح و ردرلوا یلوروا قاریوط ددع كس یلهجاب و یلغاب هدارح
 ۱ و رم اوقت رویم د باز

 الضف عبنم و املع عم دق رهش وب ( یردنا رهش زیکنا رهش هم لصفرد )
 نونف و هع مولع یرلاملع بولوا هدسداس ملقا  رداحلص و ارعش نکسمو

 مح قلخ هاجو ردساقو یدصاف حارج و قذاح یامکح ردرلکلام هریک

 سورو كدشحو لوغ و لوغمو قاتف و قلاق و قوموف و زکرح و یحروک و

 هنسلا كموق یربغ و یاتفح و قاجاه و هبناطحق و یزکل و کزل و وقصم و
 سبل نم) ادیزردقویریرحالصاهدنراباوئایخد كلرلزوب  راردیاتالک بولب نیرلهفلتخ
 نوتلاو رازمک ریرح الصا یزو درم هرزوا ییدح ( ةرخ الاق هسلبا ایندلایف
 راک هل ردقوح هدراناکرزاب ندک بولک قاحنآ ردقوب هدنوب یخد شوضو

 هل و رارټک هلبا شوقود شکد هلبراربرب [۱] یعاصیه یخد كرانوب یرلیسکو
 یسابل مح [۳] یلس ییاو یلهدنکبن ندرلزب ناولاو ندنکوب نوق [۲] یراساسک

 راربک قواق هجشروسیهدننکی ندیصاغوب ضایب هدنراشابکیب هم و رلرک راناتفخ یک
 ج وباپ تعي شوب یابنبط یصی یراص هنیراقایاو رلراراص دنبلود ضامب هنیراشابو
 لوطم ةعومرب كستا ریرحتنفاصوا هرزوا یعوقو یفاصوا كرهشوب رک | [] رارک

 ناخ نیدلاقت لاخم# ناطلس الوا [2] ( یردنا رهش هاکترایز ناسرد ) ' رولوا

 هحناک ها وب ندنراعالطا ءادتنا"لصاما ...:"تزایزو ندلادمعم لاقمش ترازو

 [1]هدنوفرهشو هدوح رطرهشو [6] هدنردا رهث هل رلناخ لاخحاش ددع ید قرق

 هدرارب ناتسلک زسهیقو هدراهبق دمآ رس یروسو ردرلنوفدم هدرلرپش یربغو
 یجحاح یخدو زع بانج [۷] م یحاحما ندراهللاءابل وا رابک هو ردراهدوسآ

 ادعام ندرلنوب یرلترضح یدنک شاط هلادبع یحاح یخدو ناطلس [۸] یوس

 هتتم ] یرلباوآ : ك [۲] یعاتم : ط « ك [۱] راوقیچآ رطس# هدنسهخسش ب [۰]

 : ط [4] راو قیجا رطس کیا [] لعب : ك [۳] [ (م) ردیللوا ( یرلسابل ) هروک
 یوسی جاما [۸] ىم یجالا : ك [۸] هدنوق : ك ]٦[ هدیردیا : ط « ك [۰] یردبا
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 ی رهش یردا

 جات کب هرکصندلاسو نس و ردبا لاخاش . یدید رک :هیماشهنن رم هه ناو

 درو رب کب ناه مدتا طح ندنساوه و بآ كراتالو و ردنکد مزال تخم و

 داو بودیا لوق نساحر كلاخاش لسلاوا هدک دنا احر ويد رو نوسلوا ناتسغاد

 وب بودیا سف ورد لوا یهایشداپ ناتسغاد هلکباسنا و دالوا ورکندمش یدما

 هدقدلواموحلاخحاش و لسملاوبا رلردیا [۲]ضو بورو هلاحاش [۱] یر كاخ
 كل ا دمع نب ماشههدنح رات ۱۹۵ هنس هدعن رارولوا دن یرلدالوا یح.د كلاحاش

 هدنحرات ۱۲۵ هنس بولک هماش ماشه هدعل بودیا فرشم هللا مالسا یرلن و

 هنس یتفالخ تدم و ۵۵ هنس شرم ردنوفدم هدلحم مان [۳] هفاطر فسا یکم

 هرئوب . ردرادحوم و نمّوم و ناتسغاد موف یالآ رب وربندنامز لوا ۸ رهش ٩

 یردیا علق رب هدنسهسک ا یردیا رهشو رارید یسهفاط قوموق مح ناخروم

 ردسشعا دابر بودیا حتف ندنلا مع هلبا [4] قانق غوا صدزوا سمعا راو
 [۵] ندنشالو نایداد یبنم ردیا نایرج ( یوف مظع ره ) ندنفرط رب كرش وب

 [۷]داشواط هدنفرطبرغ كرهش و و ردناحبآ [7] رولوشوق هرزخرح بولک

 رزخ رح ات هدنلاش كرهش و یسهدیزک كنموق قوموق و ردشالو یزکرچ
 یعی باوالاباب هدنرانک رزخ رج هنفرط لاش هنیو  ردرلنک اس چ راو تراک

 بولوا ردنکسا دس ةعلق یلمیظع هلق یتلآ و یلوبق یتلآ کراو یسهملق وپ صد
 ییقاشو نارشو دابا زاب و هحاگ و ناور هدنحرات ... هنسو ینیدلاق هدمح تسد

 ردشعلوا ر رحم لصفم هدزعات دلح ید ويقصد هعلق و هدزمکیدتا اشاء و ریس

 صد وب قوموق موق اما . یدلوا لصتم هک | زمتحاس بولک هدلحم و هنی ادخدح
 كيهردنآ رهش و و. ردقو رابحاو یرغ هدنراهرآ  ردشد دودح هلپسهعلق وق

 یندیرب كنناخ رف یدب كنهاشداپ ناتسغاد ردناخ اناوت رب هلبمان كبولوا اخ
 ردیا مکح ناخ هسلوا هدنوب هاشداپ ردکلام هرکسع كيب نوا ؟ردیناخ یردیا و
 [۸](یردنا رهش ترامع و نامز لاکشانابرد ) ردهدنمکح تح رب هبحاتیرکب

 .قانیق :پءس [ ]٤ (هفاصر:م)هقاطر : ]۳[  شخ :ك :ك [۲] یر :ك «س [1]
 یردا: ط [۸] ناتسواط : ط [۷] رولووق : ك [1]ندنتکلم : ك [ه] قاتيق : ك

 بس NA تن



 يلچ لوا

 امرا بودیاتباکش [1] ندنرللاح یناوآ ا نوک انوکو ندنکیدردنا

 تشدنادہشو نناق كنبسح ماما نددب نمی دیزب لآ بودیاج ورخ هرزوانو ومالآ

 زو هڪ ندناتسعاد موق و مدک دیا تم کما بلط نئوخ كرلالبرک

 رادربت لسلاوبا اما یدلوا نک اس بولاق هدخلب راید لاختاش بولآ ققو ز لمدآ

 بولک هماش هرق هرق یرلضفاور و یحراوخ و یدیزی موق و یویوما كيبزوب هح
 هب صع ندماش بولوا مزپم ناورص راکرخآ بودیا مظع كنج هللا راح ناوم

 لسم وا یخدهدنآ روراو هرصم ندنا هبسیاب رهش نالوا [۲] ناساح ضرا ندنا

 روبع هنفرط یرهش [۳] هرح وشراق یلینرهن بودیا لدبم هرارف یرارق ندنفوخ
 هتحار باوخ هدرصوب وید مدلوا صالخ ندملسم هدشا هدلح مان رصوب بودیا

 ندیاوخ یناورم ینزام نب هللادبع و یناحرج نی ماع ناووق ندنبقع هدقدطی
 یزس نب یدمش نوحبحور دیز ترضح ماظعدح» رد ناو هحیقلاق بورایوا

 هللادبع و یناجرج صمام هدکدید «زکیدلک یهغالوا عبا اکب مدروییروک هدمهعقاو
 نام هجند «كدلک هکلهپد هداروب ینس نوجیشاب لسم وبا هدزب یهللاو» دیا ینزام

 روناص رب هلیوا هراخ ناورم ینزام «للادمع یدناص مردلاق لا ناو تسدربز
 هللادبع ناوم عابتا و یدلوا ناطلغ هرزوا لامر كاب اخ یسک مکیدروا نخلنم

 ندرلبناورص یخدمدا نوازویناحرجصاعو هللادبع رلیدتا نط مردلاق لا هرزوا

 كنيرلعب اوت و كناوص الاح رلیدروتک هملسلاوبا هدماش ییرلشاب بودیا لتق

 قلامروخ رب هدنبرق هبرق مان ربصو روک ذم هدنک اخ [4] هرح كرصم یرلرانم
 لسلاوباهدمب راردیا ترایزبوراوالاح رایدیزب و یناورم یضعب  ردنوفدم هدیف

 كنت هدشا بورغاح هنیروضح یلاعاش هدکدلک هناسارخ رفظم و روصنم رادربت

 یدیزب كيزو ها و یناورم نديا ادج [ه] ندکبهجو ینس بولوا كناح یودع
 مدرواکس ینتحن نو وما لآ كدادجا هن بودنک هماش ورکندمش مدرف نرکشل

 قلوا ( ندنرللاح ینادا ) ًارظن هنتم] ندنرللاوحا یضص فالخ و حییقو دب : ك [۱]

 [ (م) ردنکع قلوا ( هزیج ) یسورغود ] هریح : ك [۳] ناساج [۲] (م) ردنکم
 ندکنطو : ك [ه] 1 (م) ردنکع قلوا ( هزيج ) ] هيج : ك [4]
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O EDN 

 یرهش یردبا

 دونم ناطلس هنیارسكناخ بولوا راوس هنی راث آ كرءهدیا مرکتو مظمت هنیربر وید

 یلرکا رهوحم رب هنهاشداپ ناتسغاد ناخ هفاضلادعم بولوا مظع تفاضر بولک

 بورو راایادهربسا یادوبق وقصمریو یمالغ زکرح یلناوربم کیاو تآ یلنایواو
 مدلوا لوغشم هنساشاع كرهش ریقحوب بودک هننارس دوم ناطلس

 [۱ ] یردیا مظعرمش دف هدلب ىع یر اخ ددل ح هاگ تخم فاصوا

 هن هسخوب رد مظع رهش هروک هنیرارهش كناتسغاد تیالو دار ندمیظع رهش

 ٩۹۸٩ هنس ردرهش هغدلوا ناه هلوا رم یک رکبرایدو دادغب و ماشو باح هلب وا

 توبا حت ها وزاب تّوق + نمبج تسدیرپشوب هاب. نایعبهدازسز قوام دو
 هدنسهلاقم كنغودالشف هدشالو ناتسغاد و بولس نغاحایالوا نکم یطیض

 ورب ندنامز لوا یخد رلنآ  ردیا ناسحا هنهاشداپ ناتسغاد [۲1 یردنا رهشو

 هاکو هدو هاک یرثهادشداپ الح ردرلف رصتم ءاشیامفک بودبا هاکتحت یرهش و

 یسهنک و باقلا رددوممیمسا كئهاشداپ رایدو الاس رروطوا هدنرپش [۳] وحرط

 کر دبعموق [4] یرللسن لصایخدلران و رلریدیخدلاخاش و لاخمشو لاغمش ردلاقمش
 هاش همح و راربد راکنخ هنامع لآ الثم رلرید لاخ ماش نوحکنا . ردرایماش

 راربد [۵] ناقاخ ناخ هنیرلهاشدای كم زا رارد یارک هنرلناخ مرفو رارید

 زرزع هنیراهفیلخرصم رارید مسن هنیراهاشداپ نم رارد ناقاخ هنیراهاشداپ دنه
 لاخاش هنیراهاشداپ ناتسغاد وب اما راو یرلباقلا هنوک ررب كهاشدایره . رارید»

 رانوب . ردندنرلاسن نوبوما لآ و ردرلیماش یراعرفو لصا از رارید
 یسهلسقو موق هج بولوا نادرک یور هناورم ندندرد كراح ناو ندنویوما

 بودبا رارف ندراح ناو هلسهناهب كلک هرفس هرزوا نمز رصق ندماش أ

 [*] لخد بوراو هنیرلترضح یو لسلاوبا هدناسارخ تبالو یغود سود.

 بس هیلع ترضح هدرنمو ندنراوطاو عاضوا یعرشا كراح ناو بوشود:

 : كل [4] وخرط : دا [۳] ییردنا : ط ء 4 « س [۲] یردنا : 4 «س 1

 لشد :دل [ 1 ناناخناخ : 2 [۵] یراتریهع : ط . یرابش

 ۷۹ س



 ىلج 2

 ید یر وو [۱] رولوشف هرزخ رح و لصاح ندنراغد هکلواوب هن رهو

 ۱۱ یاب تآ هاشداب کیا هدرانک وشرف بوح هلا هجو ناسا هللا زعراتآ

 رکم زالوا ربعت مکیدلوا مظع یالا یلاربک تبع ر هلبا رکسع ناق هلاقتسا
 اف اما" سشعا كمرتسوک رکسع هناخ مز یدارص یاهقا تر ناتسعاد

 راهم وسملیخ نالبک هج ؟راکلام ءرکسع یلخرز ینعب یلهوک هزک اپو كاب .دیزک
 ناب كراهارهاش یرارابک و راغص كنقلخ یردیا رهش هلو و شلوا راوس
 هب ردنا رهش هللا برو ندا یدیا 9 ی تاقردنا تاق کا نیز نراراسیو

 ییا هللا رکشل مظع ندوشرف ید ناخ كیولوا اخ یردا رش * هد كاجەرەك

 خرزویهوک و لنشوحو یهج كس یر ید لوا هدفدقح هنلاقتا كهاشداب

 شلوا قرغتسم هنیرلاقلفطو خرز مان هکورک كناتسغادو یلهانب رسو یلهالک هرزو
 هک ات تالا نوک وکو رازادنک هدا كس هجو رازادنا كنفو هدام

 هجالا ددع كس هعو شلوا راوس هرلتآ یللثم دالاتانفاصلا ناليك سلم

 یانروسو رش اکا كاج كلوا بوته هلرکسع شم هتیراتآ قوبچهرف

 نرل .... صا مودقو لبط و یردنکسا لهدو یناسارفا یانءرکو یناقاخ سوکو

 یاب كهاشداپ کیا بولوا هداس ندنتآ هدکدلک هلمظع یالا ناخ كبولوا قارلاح

 یهاشداپ کیا بولوا راوس باکر الب هننآ قوبجهرق هني بوروس زو هنیرادنمس
 یالا جومو فاص فاص رکشلهلح بولوا رکسع ٌهعیلط [۲] هترلتآ بویلمالس

 رب هنیرلترضح ناخ مززو یدلوا رامظع تفاض بولوا لخاد هنردیا رهش هللا

 ید ناخ مزب نوک یسترا قدلوا لوفشم هیافصو قوذ بونشود مظع یارس
 بوقح هلل ابقتسا دوم ناطاس ناخ مزب بودیا بیئرت تفاض هنءاشداپ ناتسغاد

 ندنشابو نحلقندنلب هدکدروک نهاشداپ ناتسغاد هدهقرالآعدآ زوی ناخ مزب ناه

 ناه كحروک یهاشداب ناتسغاد نغودلرا هدا ندتنآ بوراقح نغایلق امطربش

 نایب هلو هتیرارر بولوا هدا ندننا هدءدعل هفاسم مدآ زو ید لوا

 مهاشداپ كدلک افص مناح كدلک شوخ بوشوپوا بوشروک بوشایراص بوشیرا
 هرلن ۲ هن : ك [۲] رولووق : ك [۱]

 تب و



 یرپ شاط ق1

 یک مارک ۂباح بوراقج هنادىم نیراعاتم سک یه بورود مظع رازاپ رب هدنادیم

 نرلعاتم سکه هدقدنق وا رلناذا هدنرانادیم رازاپرهو رارنع بودیا شوقودو شکد
 راردیا تالص یادا بودک هعماح هورک هورک بوغارب هرزوا یلاح هدرازاپ نادیم

 الصای رلیضاق و یرلکیو زالوا روز دهاشو بذک و ارتفاو زظ الصا هدرهش و و

 هحاوخ قیرط یم+هلج ردرللکد یونس امارد رلمدآ بهذدم ینس یالآر زالآ توشر

 نب ماشه ندندب ومآ لآ هدنځ رات ۱۹ هنسادتا رنو  ردرلدبحوت لها هدیاک

 قوموقو قاتیف ناتسغاد یاصا هلمح هدکدتا مزهنم یهاش ناقاخ هدمحراید كللادبع

 ةجهل رد ) ردرلنمّوم ورب ندرصع لوا یدلیا فرشم هلبا مالسا هلمح رلیلنا سیاط
 6-۳1 اعاد موق ثاعالطحاد را

 اشاعو بس یرهشو یرلترایز و [ ] ۰... ( وخرط رهش دهشم هاکت رایزرد )
 توعدکمروتک هتردیا نالوا یعدقرهش یهاشداپ یناتسغاد یناخ یارک دم بودیا
 يسا ( ناورشو یارس نامهم لزنم ) بودک تعاس ه .ةرش بناحندنآ پود

 انب رک راک یدادش یلوروا قاریوط یتسءا هدنرانک وص هلوحوکر لکد هدمرطاخ

 ردناک هدنورو هدا یارس نامهم ر راغص مدا كب نوا هنجما ةردامز ناغرب

 [۱] ( كياج رهن رانك لزنم ) بودنک هیهلبق تمس بودیک تعاس شب هنی ندنا

 [۲]هدتعاس ه بوک ینا ردک هرزخرح بولک ندنراهوک یبالونایدادك.اتسج روک
 شلوالامالام هلآ تاناوح یربغو تآ و رغصو نوبت یثاطو یاد نادابآ و رومعم

 نرنبابکیرلتا هجهرقو رغص و یرلتا تآ نيمس رظنینو بوک یراناتسرام دنک

 هک اقح رید یوص ناعناتسغاد موق رد نام راتاموق ( نار رانک لزعم) كره

 بولوا طولخهکیراح رهن بولک ندنایداد تیالوگردوصهنا ویدنوقشوج رق | دیدتنام
 بودک تعاس ۷ یللمههلبف ناخ ندنا رولوا بصنم هززخ رحم ندریر یسکیا

 شاط قا رهن دانکلزفم
 راریدیوص شاطقآ نوجیکیدتبا نایرج هرجا قلشاط ضایب لالز بآ رهنوب
 :ك م كراج : س « پ [ ] راو قیچآ رطس ییا [''] راو قیچآ رطس نوا []

 هدتعاس ۸ : ك« س ء پ [ ۲) ماج : ط . كراج

 سس ۷ سا



CEE 

 نالاع هسردم لع رد ) ... دعتسم هفلوا فرش عماج رب فاکم ندهلمح ( ...

 ) بتکم رد ) ... ( نادوحم ءارقلاراد راکرد ) ... ( نائدحم تیدلاراد نایبرد

 ..«(ناوحبآ همشح فصورد)...(ناثیوردهاقاخ رکذرد) ... ( نارسپ ناوخدحمآ

 (ناراجتناخءرظنم رد) ..ه(نامعا*هلح ءامسا رتفدرد) ... (ناتس ناحلسسناعرد) ...

 (نالاع فا رشا فرمت رد)...(نادناخ راک یا رس قحرد)...(نارج ات ی وس راحددعرد) .

 ( فان.رد) ... ( ناداصف حارج داتسارد ) ... ( ناقداح بسط یاملع خانشرد

 ناراییانشآ رد ) ... ( نارعاش نیفنصم ۀدیزک رعشرد ) ... ( ناخ اشم یاحلص
 (نادص دص سابا تفاقرد ) ...( نابداحم لاح لها هنظمرد )۰... ( ناوخا ...

 ) یاهم ارد ) ۰...( ناربلد هشاط ءاسارد ) ... ( ناوسنوناتنب مادنا یاقرد

 تحارماج حدمرد ) ۰۰۰ ( نادابآ یانب یا تربع ناسرد ) ... ( ناز نهتاوخ

 ..(ناشطعهبراج نوبعو راهنارد) ...( نادواح بوخ یاوه لصفرد ) ... ( ناح
 ) (نادلب ضرا ملقا بالرطسا لعرد) < .. ( نادناخ راوکش وخ ءامءاخ رد . .۰

 ) نابهر قیرطب هسينک حدمیب ) ... ( ناتسرامع رهش علاط ناجمنملوقرد (...
 ) تاکررد) ..: ( نایراوجو نامادخ مانیرد ) ... ( ناشوکبهقلح مالغ ءایسرد
 یامظع تمعنرد) ... ( تاعیانص ح ودم سکو راکرد) ...( تالوصحمو تابوح

 تالوک ام  Yt(تابورمشم عاوا فصورد ) ...( تارمثمهدیزک یادخ منصر»

 ) هَقدحددعرد) ... (تاجاح بابرا هاکءربسم ناسرد) ... ( تارامع ةفاضلارادرد

 نسهبوبع هل نیوبحم هل كرایدو الوا (تالک زیکنارهش همن رد ) ... ( تاغاب نانج

 اسن یداعلوا ریرح یرایور كنر كنرللامح اب لاک اب نسح بویلوا كمروک
 همرح آنرا شب هقلا اما ی زکلای هرشط ندنسوق هدراید وب .یتنهناط

 یخدرب  راردیا نفدهدنا بوروتک هنیربس هنابج هللا ( هلكيرمئال هدحو ) ینوناخ
 دوخ یرامالغ هزات . رداشام  لوب هدنرانیزان رم و هراتروع رلنعرک هنوا

 هلق یر ربو یمالغ نرکد هروطصوا هنلاقص رولوا یحاص لاقص جاص هدنشاب نوا

 ردررقم هاب هدواهو ردقوب یاتسزازب یلانب رک راک اما رلردیا ملام تربع را
 هدهتفه هدرهشیهقاجحن آ ردقوب لوب ها هدرایدو نکل ردقوح یرلناور بآ و .2

۳ 



 یالوزو تاتسغاد

 ی روت و یتح ردکلام هراحاو دنک هع و هنسهملق لر ءدنح ناتسغاد

 راک هراید و یعارق وقصم هدزمک,دتک هللا كليجا هنیناخ ناور هدنمرات ۷

 ردقو بودبا تراغو بې ییرهش نالبک ندنرلتالو مح بوقچ هرزخ رح ها
 ناتسغادات هلراک نوحکنا یدتک هوقصم نیلاسونیئأغ هلیعانغ لامو یربسا می

 اشم مه هدنفانک ا و فارطا كنهاشداپ ناتسغاد هدلحم وب _ رولوا دودح مه هللا

 بولوا ماع راکلوا و راناقاخ و ناخ هاشداب نالوا

 یت الو زوا كياتسغاد
 اما...,روتلوا زیرح هک دنا .تحانس.یخد ران ۲ هلاءهاشنا .ردر .قلتاخ یدب

 كزعاخ [۱] زایح بوک هنیرهش وخرط هلح ی رلبحاص كر, قلناخ یدب روک ذم
 ردران وبیرلایسا 6 رایدفوا فرشم هلبا ی دن فرش بودیا سو نواف رم تسد

 ردمدا ناسحا بحاص و رابتخا نا رف ظفاح روم ردناخ [۲] یعی یریزو الوا

 نازق و كب مساق و ك.یلع و كب ولوا و كب. . . ىناخ ی-هکلوا قادو هرق ندنا

 نابوحو كب لبلخ و كب رديح و ك.یدراول و كب صاقلا و كب دم و كب بلا

 یرلرحاص تموکح اما ردراو یراکی ندنراربرب [۳] یرلکب یو هج . . . كب

 رانوب  ردلکد كسکا [4] ندنیاومو سوروک كلاخمش ناطلس راب یه ردرانو
 ماع یخد یراناخ یحاص کلوا ید هدلحم وب رلړد شنوروک هباخ نا .د یخد

 ور ندمایا عدق الوا ردیا ناب یراترامع كنوخرط رهش بناح نزا یدلوا
 غار ::یزام E راک دل وه یر و بزاوا ناتدماخ ما

 بوما بارخ نرهش وخرط و ناخ روي [6] یاپ نالوا ناروت و نارا ناخ

 وحرطرهش وب ور, ندلدبا ج ورخ هرزوا ناخ شمتخوط هعرق تیالو بودیا روبع
 الج ردبارحم ددع ... یسوماه ( وخرطرهش یاه مماوج فاصوا ) ردرومهم

 رد راک نم هل ددع ... یبو# ( نانمّوم دحاسم شیاتس ) ییماج ۰.۰ .فلکم

 یراکب زو هج : پ [۳]یت :ك [۲۱ [(م) ردقو هلک وهدنسهخسن ك] زایاج :ط [۱]
 [ (م) ردبسانم اهد یلوا ( ندنناود شووروک ) | ندننادم شنوروک : ك4 [4]
 | (م) ددقو هدنسهخسن 7ك یسهک ( یاپ ) وبشا [۵]

Lh geسس  



 ی القا

 هیداو رب یرلهاکنالوج و یرلهاک ارج [۲] كخاملقوق و [۱] یاغون  ردموق
 كرت هدلزنم ... ندنسوحرطرپش كناتسغاد و هنی و  ردقوب یتاهن کردنوماه

 ناتسغاد هدیسکیا ردوص ییا ( مظع یانوق رهن ) هدلزم رب ندنا  ردیره
 نرلرهشو یرلدنکهح كناتسغادبولوا عم ندنسکلوا ناخی دوت رف ثلت زاید

 یصفرش بناح هني كنيرارهن یانوف روک ذم رولوا طول هرزخ رحم بودیا یر
 هعلق هدنوک شب ندوخرط رهش ھا ایرد بل اما ردمکح یهاشداب ناتسغاد

 صد و ردکاخ مه یهاشداپ ناتسنغاد هلبا مجم هدلم وب کردویق ضد

 حق ینویف صد اشاپ نامع یتح ردلحم مان هد شاب هددلحم رب ندوبف
 كمتک هرزوا یالو مرق ندقاحق تشد هدقدنلوا توعد هتلود رد بودیا

 هدنرانک (حجنیوس یلناق رهن ) بوقلاق ندلحم مان هد شاب وب هجنديا اضتقا
 ندفسنادند یرافک نالوا قاع قازف كيب زو بودیا مظع كنج هللارق وقصم
 ندنغب داغب یک رلغاد هدر شل یرارادص هشال كرافك هدرددع یدب الاح وچ

 ا ترک کیا هجا ندا ںرہ مد شا ظلغ ندهد ش
 كناخ وک اله لح مان هد شاب روک ذم اما رلک هرللو زمکیدتیا روبع هلا ناخ مزب

 هماقرید و یرلانب راثآ هی الح شما مظع رهش رب ندنرارهش یسهفئاط لوغوم
 بانک نقلخ و باب و بارخ ناخ رویت یناتسبارخ و  ردنایاع [4] یرلهمامع
 هدنناتسرانمهید شابو یرللوغوا كراهاشنهش مانرهح ونمناعرت ماس الح ردشعا

 لرتلحم مان هد شاب وب الح رلرطی بونازوا هلنا تماق و دق عدا رمشللا و رقرق

 یعالو وقصم هسیا رونلوا لاؤ رکا ردهدنمکح یلارق وقصم هدندودح یبهعلق

 وب ردهدنفرط هنوا [6] كفلاح رهن و لدا رهن هدنفرط یاش كنسارح تابه

 رلبهلوا كلام هح هک اب كاخ و یحاون و هعلق هع هدنسهکلوا یهاشداب ناتسغاد

 هلرایک ندنا بورک هرزخ رحم بوقا یسامتود لوقصم هلبا لدا رهن  هسرولنید
 كخاملق و : س . كغولاق و : ك [۲] یاب موق : ب یاغوموق : ك « س [۱]

 یمورغود ] كىنا : كل [ه]یرلهماح و هما : ك [:)هکر : س . هکر : ك [۳]

 [ (م) رد « قیاح » هلک لصاردمالوا( كنيام )

— ۷۸۲ — 



 یالو ناتسغاد

 رنوا هدنفارطا ردمظع رح رب هنشاب یلشاب ردقوب [۱] یلاصیا هرح رب کردی

 ناتوقو لارف و ناط و ناقاخ و ناق و [۲ ] قاب و ناخ یحاص کل وا شو هاشداب

 یرحنالک و یرح وپق رمد و یزکد ناورش هرحوب .ردراو راکلم ما ناغزق و

 ناخردژاو یرح وقصمو یزیکدیالورازق و یزکد روفنف و یرح [۳] مزاوج و
 امتمهلیمسا كرایدره رلریدیرح كرتو یزکد [4]رصالاو یزیکد وقرومدو یزکد

 زکد لهاله مسیک [*]یهزافشیوس هدرصمویک زکدهرق . [ه]ردهجروسرحوب

 ناورشو رارید یزکد ناتسغاد هدلح وباما رونلوارب رح هلیلحم یخدو هللاءاشنا ردلکد

 ويف صد بیرف هننرانک ارد و ردهدمج الاح [۷] یجاشهعلف و رارد یزکد

 یهعلق [54] ولاب و یسهعلق ويف صد ردیرهش [۸] یاس نه قانق یل ا هنسهعلق

 هدناعلآ تسد رلهعلق روک ذم مدقنام کردهدنمکح یتلایا ناورش یسهعلق یخامش و

 كلم مح هدنحرات ٩۸6 هنس هني بودیا حتف اشاپ نامع هداز یعدزوا تسد بولوا

 روک ذمو رد رلشعا البتسا هراهروک ذمهعلق هدهروبم هنس هللا قالوا یرلژوروم
 رددودح م هح راو هناورش هدنفرط یسهلبق قانقیلا هلا یتالو ناتسغاد هلخ رلرهش

 کردتح مه هلیسدکلوا ناخ سرع كناتسحروک هنفرط بونج كناتسغاد هنو

 [۱۱]سشب هموک هعلق سالفتهعلق و مکح رهش [۱۰] ۳ز رهش ندنرارهش ناتسجروک
 ردک اخ مه هاب رملق [۱۲] سیرح یسارخ رداح و هقحخآ و ناللاریرس رهش و
 یسغهنی و رذیتهبشع نامان ناتسّواط هدنبرف زررلاءوک یباح هملقشک و

 [۱۳]رصالاو ناهردزاو یسملقالرت كوقصم یفرطلامث هنو ردناتسزکرج قرط

 ردیراتیالو ناتسقلاق کردیسارح تاپه یفرط یراکزور زدلب امآ ردیراتبالو
 ردقاحبف تشد تاهمه رولو تیام هدیارس رهش هدنرانک لدار ات و هناخ وک انا

 رطالا : ]4[  مزراوخ :. كل [۳] ناب : ط « دل « نب [۲) یلاصنا ۰ ك 1

 قاش : پ [۸] یخامش : 2 ۱۷] (م) ردیللوا ( یزلق ) [1] ردهجروش : ك []
 كف س 31۱۱1 درې 3 ب [۱۰۱ [ (2) ددورغود ( ولاب ) ] قاب : ط « 4 []

 ی مت 4 [۱۷۲] [ (م) رذنکم هدیلوا ( سیاتوک ےک سیهوک) ]
 رطالا : ك [۱۳] سرح سرع: ص . سرح سرب

 ه .-- ۷۶ یلج اوا — ۷ ۸ تم



 يلچ اوا

 رشع. بویمرو رمشع . ههاشداپ بوجم بوک | یسهفاط یرکسع قان. ردقوب
 یودلوا رومأم بونالطا هدرفس نیح . ردشفلوا دیق هفولع هودنت یسیعرش
 EE هلا هاش لاحاش دوخایو هلا رلکب دوخاب هللا رزو [۱] هسوروا

 اوک [۲] .دنسیرب نیزک باحا نامه اما ردرکسع كيب یدی نسکس یبوق
 تلاس ردقوب یراهاکتوراب ]٤[ ردلوا ردرکسنع حالسرپ [۳] هسراتات
 یدب قرقو قلناخ یدب یسیلکود كناتسغاد هکلوا ردقوج ییرکسع رابکبسو
 هزاب یلآ یللا یناتماهو ردرهرومعم رپش رب قرق یسیهو ردرب قلضاف

 هلج هحرک راردنک [ه] هسوروا یخد یرلفصت كنبرارکسع هملقو  ردهعلق

 بودیا .مزونم ینیرکسع یهاش میع هلا تارک اما  ردرکسع كيب یدب نسکس
 یی رانوب ارز ردلنا شابلزق یرللادحو كنج هتي الح ردرلشمرک بورق
 یراراجت الصا همج نکیا هدنرلاشم بویعآ ارش و مس هللا رانا و بویموس الصا
 ردرامدآ صعتم بهذمیفاشهلح  راردبا یاش لآ هلسهرفک وقصم اما زمتک

 ی ماعط هلبا مدآ شرطم بوعد كيلع هو مالس هن همدآ ردا شارط نلاقص

 یهراو« رلرید [+] كدزعلو كلاقص كاسلوا بهذم یتس نس کا رازع

 هبافلاةیاغ یراتیالو اما رلزاعاریغوا هنرلناب یمدآ زسلاقص وید یشک [۷] كوو

 ناتسعاد وب هلا قالوا رلغاد ناتسلکنح بعص و براص یلقاشو یلنالقو كنلپ وربب

 یسکلوا رد یلوطاا و لیامور هحرک ردلام قالو رفط نمشد ر, هتهاشداپ

 یدی نسهعبرا بناح و ردراید راد رب نادابآ و رومعم اما ردکچوک قوب
 بودیا هطاحا نتیالو ناتسغاد یرلیحاص هکلوا ددع یدب و ناخ یدب و هاشداب

 هنیرانمشد هله هنب بودیا لادج و كنج هرابحاص ةکلوا ریه زور و بش

 ردرلاتف عیحش ررو باوج

 رونلوا یکذ کردرانوب راس الو نالوا هدناتسغاد فارطا

 رحم رب ردق زکدهرق چ وا عردرزخ رحم قرط قرش كنوخرط رهش وب الوا
 هدیلوا ( یسرادا )] هبش هر : ك [۳] هدنبداو : ك [۲] هشوروا : ك [۱]

 ییدمیشو ( كدزعلو ) یسورغود [1] هشوروا : ك [۰] ردقلوا : ك [4] [(م) ردنتكم
 كولوب :ك [۷] (م) ردیللوا ( كدزعولو ) هلبا الما

 تی ۱۳ت



 یرهش وخ رط

 بولق هدریر, دونناطلس هللا ناخ بودیک هزعرلیارس نامهم سک یه بولی رو راقانق
 رلنامرف وید ردقاروطوا نوک چوا بولک هغانق یخد ناخ هدعب . رایدلشاب هبهرواشم
 كدتا عورش هاشاعو بس یوخرط رهش رقح هدقدنلوا

 وخرط رش شلات نایبرد
 دابآ مرا هرجما ناتسناباخ عساو زود رب هدنبرق مزاق رحم ینیمز كرپشو الوا

 ]٩[ هرپو اسدنفمو هسروبو بلحو ماش یرهش اما ردتیالو مظعم داوسر یللثم

 هروک هنیرهش نکل  ردلکد ینبم هلا راریک نادناخو مظع یانب یک [۲] هینوتقو
 یاس رابزا و تسحو رکراک ددع كس ید یسهلج کردراو راني نیو رومعم

 ردرارومعم نادناخروتسم هاقارب وط ایارمم یک یرلتوبب مارک هباخ یناقوفو یناتح

 كبولواو ییارمن [4] كب روحروحو ینارس ناخ [۳]ینیو یارس هاش لاخاش هلج
 رومعم [«]رو هجو ... و یارس یاپ بلا [ه] نازقو ینارس یاب مساقو یار
 اریز ردلکد یک ینارمس راهاشداپ راس ینارمم دوم ناطلس اما ردراو رلنادناخ

 (ففآ 2رهشلا )ناتغاد یاملع  ردرالکد لگام «همظع تارادو هماشتحا ناسا
 هدیزکو رورپ ایاعر بولبا تلادعو دع ناه رلزمردنا تاراد هنیرلهاشداپ ود

 هدراید وب ارز رلرریو تصخر کلا شاوص هاب رانمشد هدیناحیهو کملسب رکسع
 یرامالسالاخش همیرابهاذم یتح ردکرلاملع نید ( هللاباتک مکح اذه ) مکح

 هدنناب تلآ كلاخاش ینیرکسع یضاف رلرروطوا هدنرانپ تسوا كتبراهاشداپ

 [۷]ناخ ینعب یریزو رروطوا هدنسوشرف كلاعاش قارشالا بش تاذلاب رروطوا

 [۸]ینسم ردکلامهرکسع كبچوایربزو رولواهدتمدخ هرزوا قایا هدنسوشرف

 مک یھ ردق وب كمدیسهاباضق هغ! ىللازوبو هغازویج وایکمور یرلضاقو [۹] ینستو

 هداژ یعءدنآ هخو رولوارکسعیضاقویتفم هسیاندننرحستم یاملعو ع رشلها

 تماعزو راعهدرایدوبو  رلزمرو بصنم هراسلح قحایللثم هداز كعو هدازمشاهو

 ناخ آیا: ):[۴]هیلولقا : ظ « نشت "هلوق 4 4 [۲]هزب 2۳9. هو :اظ ۹
 ك هلكوت [1] قازف : ط . نارق: ك « س [ه] كب وجروق : ك . روحروق : س ]٤[

 یو : ك [۹] فم : ك [۸] ناخ قت : ك [۷] (م) ردقو هدنسهخذ

EE ah rsa 



 یلچ یو

 یوق ددعزوبکیا هندنمسیاپ كناخ یتح زالوا ریست کرایدنا رلمارتحاو ےرکتو

 هنفرط قرش ندلمو رایدنآ رلذامداشو رورس بودیا لدب هرلارقف بودیا نابرف

 ردیاناببیرارهشو عالقزمکیدتک هبرغ هاکو هقرش هاک هدش الو ناتسغاد

 هلج رلزعا ربعت [۱] قانق یک ناتزکرج ورکندمش هرلیوک هدتیالووب الوا
 هبوب روتروعرب عردناماو نما هاب وارایدوب  رارید هعلقورهشو ... رارید ( دنک )
 ندرهشرب هللا رعاتم تمیقیذو توقایو لمل یهاوج نالغوا باتفآ هع ربو زق

 لوا هکرب الصا ؛بودک هتشاب كن هرجا رللبو رلغاد هزارپش نددنکر رو هدنک رب

 ءیلاها هج ردلکد رداق هغشاب هرو بوردلاق نشاب بوراو هنن كتروع همرح

 رازعمارح هدنامز میج ردرلهسک بهذلایفاش دیحوت لهاو دحومو نمؤم یرالو

 رومعم زوب ه هقرش تمس تعاس ۸ هدهکلواو ید راز رازمیک ریرح مارحو

 جورخ ندنراهوک ناتسجروک [۲] ( یاص قاح رېن ) رک یرادنک
 هرهشو قوش موق ( غاراح رهش) هدنرانک رهنوت ردبک هکر رهن بودنا

 یلغوا صدزوا هدنخشرات ٩۸5 هنس رارید [۳] (قابراح) یکزلموق رارید (قابراح)
 ۍک اځ بودیا بارخ نسهملقو یرهش بولآ ندنلا یحروک اننا نانع زکر
 هقرش تعاس ۵ بوک ین آ شبا مظع داوس ناتسرامعر اما رریو هنهاشداب ناتسغاد

 كسرات رضح ناخندنف رطهاشلاخماشهدلحمو بوک یرلغادناتسلکنح براص بوادک

 بودک هللا مظع یالا بوقج وشرق رکسع هدیزک ددع كم نوا هنلابقتسا هنب

 وخ رط مظع رهش فاصوا

 هدیسیکیا بوقج وشرف هاخ ( هاش دوم لاخحاش ناطلس ):هدنجراخ رهشو

 بولوا راوس هنیرانالبک دنمس هني بوشوپوا بوشوروک هلبراربرب بونیا ندنراتآ
 تفایضبوراو هنیارسكهاش لاخاش هلرانارود رفورک راراوس لداد هاش رف کیا
 هنیرلقحا ولو میاوت هله كناخ بولوا یرانامداش بوط ندهعلق بول وا لوات رامظع

 ۵ [۳] یاص قاچ : پ « ك « س [۳] (م) ردیللوا ( قابق ) یمویغود [۱]
 با زاح

 متن 20۵۲ کک

۳3۳ 



 قاط ناعتغاد

 روبع هل رلتآ یخدینوب رولوا بصنم هکرترهن بيرق هلو بولک ندناتسواط یدوب

 بودک تعاس ۽ بود

 ناتسغادومح و [۱] سینهموتوسیلف و ندكنتیدیو ندناتسجروک ات رک رهنوب

 بناح بولوامظعرنرب یک نوحس رهنو نوحیج رہ بولوا عم ندنرلغاد یهاشدپ
 هدنحما بولوا طولحم هرزخرح هدد یسهعلق كر هلوقصم كرەديا نایرح ص

 راتات كناج هج یرت رهنوب ادخدم رزک یرلبک نالکو [۲] ناخردژعو وقصم

 [۳] بولوا تمالس هلراک هقای وشرق هللرکسع

 ]٤[ ناتسغاد ناطاس مکح دودحو ناتسغوموف ا ناس رد

 یتلا هدزماح لوص یسهعلق كرت كوقصم هدلمو ردعدق دالبو مظع *کلوا

 یدنروک یک وفق ضاس یسهعلق كرت هدنتامن یزفروک رب كرهزخرح دعب تعاسم

 هتم نخ ات و چنا یارک چ ارز یدابوات بوق ۱

 ناخ رانا وقصم ور ندلدیا ربسا یریزو ]٩[ تمهرس [ه] بورق نروبط یلارق
 وقصم زواحتم ندزوحوا هدنحا زیرکسع الاعو یدراشاوا ناح یودع 4ا

 رونع ندهدسب هفاسم تعاس یتلا بوبالراو هتسهعلف [ ] كر هلا قالوا زعرلرسا

 ناتسغاد نالوا مالسا كاپ اخ هدنسهرع كنمهدعقلا ید ۱۰۷۰ هنس ندا دا

 یو تایم ۱۵ هفرش فرط هل رانک كلر رہ بوصل مدق هنيدودح یهاشداب

 دح ردیک هکرت مظع رهن بولک ندنراید شاب قجآ كناتسجروک ( جنبوس رهن )
 نوا ندنرکسع دمحم تما ناتسغاد هزب بوصب مدق همالساراید [۸] یتشردب ادخ

 لاحاش دوم ناطلس) یهاشداب ناتسغاد بولک هلاءةتسا نیدحو« شوبج ددع كس

 مظعت هنوکرب هناخ بولک راتابورمشمو تالوک ًامو راياده هنوک كيب هج ند( هاش

 هو 3 بول تالش راک : 3 [۳1  ناغودزا 7 1 سنمو : ك [۱]

 تمهرش : ط «2 [1] بوزو :۱2 [۵] قوموق ناتسغاد ناطلس مکح تیالو دودحو

 (م)ردیللوا ( قسرد ) یسورغعود [۸] درو : د [۷]



 یلج ایلوا

 اما  ردتثم یعودلوا موحص بولوا فرشم هللا مالسا ناخ یاها اما یدلوا
 یتنشبنوا کردناخ یاقا [1] یسوکوا كا یدبا راو ینغوا تردنوا كن وک اله

 دنسودنهو ینیمز ناربا بولوا بانج مح هاشداپ رب ارآ ناهج ردیلغوا هجولوا
 [۳] یدنا هدنرخست هضیف هحراو هنتخواتخو نیحامونحو [۲] نالومو ناتسرلو

 کو یوا اتا یتیسیک كتیرفوفوا :ناخ کالج ددم تزوج نوا اما

 كناورشوانیارادجاب ٤[ ]نم رح هلا ناخ یاهاهدنایداد یارعوبراشادنرق شب نوا هلج
 یهدنرلجوا یرلقایا و یرلشاب هدنسهماج لظ كنجاغا [ه] مظع حدرارب هدننا

 یرللوغوا ناخ وک اله ددع شب نوا هللا یرلمساو یرلخرات كنبرارانم كنس

 ناخ زکنج نبا [] ناخ یلوقو ردرلنوفدم بیترتلالع هدنتلآ یحاغآ جدرآ

 رللوغوا ددع یدب [۷] کردناجیلوق یساباب كناخ وک الهو ردنوفدم بیرق هرلنوب
 هدیسیدب بولوا مک اح هنایداد قارع وب هدیسیدب كنيراشادنرق وک اله [۸] ینعی
 ردراشمنخ هللا مالسا یخد رلنو ردرلنوفدم هدنباي رادجا [4] ضرح هدقارع و

 یعرکیو رشمرکب یراتاقودق كنسريره هردلوا دار ندر رحم یرلفلس هاشنشو

 لاعاپ هداشوماخ یداو بویلاق ناهج یناف ید هرلنوب ردرللیوط ربق مدآ رشب

 ههاسسرح ا ندرزخرح كنارکردنکسا بیرق هناتسرانموب یتحرارطب بولوا لامر
 رونیروک ندننای ناتسروکوب یراوید ردنکسادس نالوا یلوطر, قانق ... هجنراو

 بودیا شام وربس ندزوبوب یندیاتسبارخ رهشوب ردمظعراویدر شیکچرسهک الفا
 هرجا رامظع تخرد هدتعابس ۷ هقرش بناح هنب هلزعدنفا ناخ یارک دم هن

 پودیک تعاس ۲ بوک هلبا رلتآ ( مکجره ) بوجا راوص تابح بآ و بود

 ېرې ردیک هکرت ره بولک ندناتسغاد یخد رلرهن یاو ( [۱۰] كحالرپ )

 ندنا ردقانق رومعم تباغ هدنمکح .ناتلسواط ( یاقراب قاق ) ندنا بودا روبع

 [۱۱] (كراجرب) كرکچ نفوخ یلاقبوقیچ ندرلرب ناماو نما بودیک تعاس ۽
 یهوا : 2 [۳) ,قاتلومو : ط + نایلوم و : «  س[۲]  یمولوا : 2 [۱]

 (ناخ یلو) یسورغود ]٦[ جدرآ ےظعرب : ك [] (م) ردلیلوا (یه) یسورغود [ 41
 ( ره ) یویغود 14[ نف : س AQ] کرد اخئاوق ب 2 ء س [۷] (م ) ردیللوا

 كراچ : س [۱۱] كچجال : كل [2(]۱۰) ردیللوا

 فرح ۷ یوم ي سم



 ناتسغاد

 یاع تربع اما  ردراو تلالم هدنلبوطت یجدم كرلهئسسن نیانوا یرابتعا ردقلوا

 ضعب ردشع ود یناتسرازم یر خسرف ییا یتح ردییارغو بیاجح یراناتسرانع
 ادق لوش نکتا لاوس یا » مکشقمیا ریرحت لوب هلبا طخ نسح هدنرارازع

 اوس کاک لمذا لما کیدا نما نکی قش د ونک نشب ی قک یاخوا یی

 ید هدنشاطرا نم رب «ردباق لوش متوم بس نمنکلوا بوشپا كک | همکه رو

 هقشاب شپقرق زویکیا  نسیا یدقموب نکتا لاؤس یا» شفلوا مقرت هلیوب
 قاشوار بوراب هبحوق نکیا نالوازق هدنشاب شیزومدبا نوتاخ هکیبهمرح دارا

 لاوس یا » رام طخ رکید « ردوش متوم ببس مدلوا بوجما وص نک رروغود

 رطبروز پلا [۲] ابوق نکتی هقشاب زوب چ وا ینبحاص [۱] یتمشم لوش نکتا
 نمنکل وابوقصقوا یوزواهدنالغوشب [۳]یخاشیقوا هدنشاوص ناخردژا کتک

 [] ۰۰. شید هحناف ینمی « هحناب نوجما موزوا ردیالوش منکلوا بس

 یزکلو قوموق و قاتیقو لوغوو لوغوم هدرارایدو ابرتک | رلناسل هنوکوب
 كنسهلج ايک ۱ ردراو یراناسل یک یرناسل یوالو هبناطحف و یاتقحو یزلو

 رار اتنوک انوک باسحیب یخدو ردیطخ كراناسل روک ذم راطخ نالوا هدرارانم
 اک اشار )۰ یداعلوا نرخ هاغالوا نمزتصق و ر مدنسهدوشم اما ردراو

 ندر ر هلارهحونم همالسلاهلعیموم ترضح راثو ( میتنکا لازو ناعرو ماسرف

 یسهلبق كنايداد قارع و الاح رایدیا رصع مه رانو ارز  ردرلثمرتک ناغا
 تالآعیج ردرلنوفدم هدنجمایاعبقر یدرود هرجا ناتسمراناباخز, هدنجراخ

 ]٤[ یراملاص دومع ءززوا رلاهتنم دو۶ نالوا ماف هدنج»ا یرلپورس یرلحالس

 مک لازو ناعرن ماس هجشرامعز كنيرلموق رایدو ررود بولصم یرازروک و

 رازدیک بودا ترایز بوبما دیعضو هنیراحاللس تالآ نوحنکنا رلهلوا ربمغچ
 یاغبا ناتسرازم ناییرد) ردراو یرارادهبرت هح ندنموق قموق هدنرلبرت

 درم هلنلالضو رفک ناخ وک اله رلخروم هج ( ردناخ وک اله نب [ه] ناغ

 : 2 [۳] اپوق :ك [۲] (م) شعاي ت یلادراتا" ردکعد یدهشم فی ( قتمشم ) []

 اشا :پ [ه] یرشلام:ظ ك «پ [4) [(م)ردکعد نرمد (قاشاب) ] یغاشپ س .یغاشب

 س ۱۷۷ تس



 اچ اوا

 هدشن رک هرطق هدایرد اما ردهدنمکح یناطلس ناتسواط الاغ ردنا لتق یناطلس

 هناخ كسب زوب هرک ییا هدنرصع رلهرساک ا هدعدق نامز اما ردلکد راجع ردق هرُذ

 سرادمو عماوحو لبسو همشج كزوو ناکد كسزوهزکییاو سشیارتاذ مرا

 ناکهجاوخناخو نابراک یارسو نابعا یارسو هبکتوارقلارادو بتکمو ثیدارادو
 زاد ترامعو نابهار ٌهسنِکو نالسساغ ماحو نادابآ یا تربعو نادرحم ناخو
 راذاتسرام .نوروک ذم هدنوک رب کراو [۱] یرلراثآ ناتتسزاز, ترامعو مامطا

 یزرط یمصعتسم توقاي هرزوا یرلوبق كرلانب راثآ كيب زوي هع زاعلوا روبع
 طالخا هدنرانک یسایرد ناو وک اما راو یرلحرات عنصم نوک انوک ها راطخ

 رهش هدنراید مصم و نتتسب و لوصوم و هفوکو نيام و عرق کسا و یرهش
 مو هدتنجا لاب هدرب یک رلربش روک ذم یخد نایداد قارع مه یک ناوشا

 هدنسهشوک رب قاحا ردقوب راداز یمدآ یمدآ بودا نایشآ [۲] رلهبطصمو

 كنايند دابآ بارخ وب ریقح و ردرلنکابس یقلخ [۳] ناتسوای ردق تعاجرب
 بولوا حالس رب هلمرلکولع دبع ددع ییا نوا نوجا كعا اشاعو ریس ینسهلحموب

 رهشوبودیا جورمعهدنلب هوکرب ماهسواط دیعب تعاس کیا هدنسهلبق كيارخ رهش
 هرانم زو زکس هلمرامادخ ناه شعود یناهج ]٤[ یناتسآ رو مدتیا اشا یارخ

 نوک انوک یلهحرصیوامو ینمرفویراصو لشیوراشلاق هلکوس هدنادم كدنا دع

 ناشن ندارسک قات كبزو هحو ررود بولوا نیز الاح [ه] یرلتنق یروس
 وب لصاملا ررود بولو! نیز یرلقارطط قاور قاط شمکح رس هکالفا رریو

 هدنتحدموهشلوا ریرحت ردق همشو هرذ هسلوافصوتو رس هدنوکقرق ناتسبارخ

 ( تب )  ردهب ناهج راک ردلکد مزال

 اد رکزاکزلوا[۷ ]هک [1] ردبحملاو وراکوب رلشدنج هع رولوزود رلع؛اكرهع رولوزو

 بتولوا یسداع هدننابو یمهدناف هدعار رحم هرزوا یفوام یاتسبارخ ویو

 قاتساوو : ك [4] ناتسواط : ك [۳] رلهصصم : س [۲۱ یرلانب را ۲ : 4 1
 یعب یللوا ( ردبحملاو راکو ) یسورغود [1] ( م ) قجەلوا ( یرلبایق ) ىسورغود [ 3

 اکو : ۷[2] (م) ردهلضف (و) کهرکص ید ( راک )

 هستم ٩۷ ۷ ۲. تیپ



 ناتسغاد

 تسرد نتو هنبلایوق قلخو ردراشمهعا عاتسا الصا یرارس درد هلوقم ویو

 نوکچوا هلبا ناخ ندنا رولوا رمعم هجنراو هنشاب یللا زوبو زوي یغوح کردرل دا

 كناتسجروکر هنوب بودیا روبع هلبا رلتآ ( یاب قلاب رهن ) هدتعاس ه بودیا قوذ
 هرکص ندرهن وب  ردیا بورض هدکرت رهن بودیا عولط ندنرلغاد شاب قیحا ات

 بودیک هنفرط هلبق دیمب ندزمولوب تعاس ۳

 نایدادقا رع قبتع الب ینمب ناتسغاد اخ مظعرهشو میدقدالب فاصوا
 ناتسغاد هدلوا مدق هیناخ رانا لوقو ناخ فرش لوقو دناخ رم خروم لوق

 ردراو قارع رہش ددع ترود هدضرا یورو یدیاون یرلهاکتخ كني رلهاشداب

 دادفب کرس اکا قارع یخد یر ردایشلابلح ےدق علق ؟برع قارع یرب

 مرددنواهن رہش یی دنیوآ ح ون رهش عردمج قارع یخد یر, رددابآ تشهب
 روهشم طلغ [۱] ندنیوقا حون رد حون ترضح نافوطلادمب یسینب ادا
 نافوطلادعب یسیناب ادبا کردنایداد قارع و قارع یحدرود رارید دنواپن

 یایداد قارع وب هدنرصع ېب یسوم بولوا ءاشداپ لیب یمرکی زوب هاشرهجونم
 رفحرب هنایداد قارع و بودیا عح نرارکسع هاشداپ نالوا هدنمکح بودیا اس
 ندرلهرساک | هاشنهش هرکصندنا ردلفسا كرد ایوک ردشمزاق قدنخ قیمو مظع

 موق هدمب یدیا هرساک | هاکت مکیدسشعا ان رادجات نعره یلغوا ناورشونا

 بولقمظعرهشوب کو لم ندکو لمه مالک صالح یدلوا یتخت ناخ وک اله ندراتات

 الح [۲] مکشلوا ناتسرامع هنبوا بولوا یهاکتخت كنیرلهاشداپ ناتسغاد راکرخآ

 ندربنلاءاروام ناخ روم اما ردیهابو رهاظ یرلانب راثآ هدرارب هلحم ییا
 یتلخ نایداد قا عو نکرلک هرزوا ناخ شمطخوط هدعرق تیالو بودیا ج ورخ

 تعاطا هناخ روت هلا قالوا رلمدآ ردامو اناوت بولوا نایداد موق لصالایحروک

 هل شون ءدنجنکی دن ناک ین بودی ایا قاذا یا ی و نما ی ما
 [۳] ناتسخا نالوا یرلهاشداپ بودیا باب و بارخ یربش هلیس هعلف ددع یدی

 هروک ه ( مطاق ناهر » « ( دنیوآ حو ) یسوغود هلهجو ییدک هوا ]

 ناسخاب : 2 « س[۳] مکیدیشلوا : 2 [۲] (م) یقجالوا ( دنوآ حو )

ik JÊ Šam 



 یلچ ايوا

 رارلب یخد وقصم ناسل یرلایاعر و یرلراجم رلردیا تالک یتال قوموقو محو
 لیکس یک یسامابق مجح یراسابل كنس هلم ( ناتسواط یلاها یابق تفاقرد )

 یرلقایلاقابع ضایب هدنراشاب بونلامابق كدکوبیساعو یلغاب ین آ یرلقوتلوق لشبو
 ققرف یرللاقص هنيو ردشرطم یرلشاب و رلرک یرلجواپ مجح هدنراقایا بوک

 یرلرتخآ رتخدو یرلهاز هلح ( ناتسواط ناو تفاقرد ) [۱] ردسراص

 رارزک قخا یزوب بویمتقراص نراوسک بوک قایلق ییرد یلت ندابع ضا

 سابا یکیرلبرق زکرج نامه رلربکناتفخ یزب مج ناولا قجاراد همقصنوک انوکو
 زکر چ اس یخد هدراید و رولوا انثتسمو زاتم تباغ یرلبوبحمو بوبح اما رارک

 کیا هدوکشپ ه اما ردقو هحابو غاورازابو یوشراحو مامحو لوب ها یک« یرلتالو

 [۲] روجوق كنيرابدنک ندنا هنهاشدابناتسغاد یی رلهبطخ ردراو دحاسمیدو عماح

 یراناماسءنکل رار یک مارک ٌةبایرلهمنک اما راروقواهبطخ هنمان[۳]یایکس
 [4] (ناتسخاب رهن ) نالوایراح هدنوبو ردیرارفاک زکر ج هلج یرلایعر ردزآ
 رهن هدنجنا رش وب ردیک هکرت رهن بولک ندنرلغاد یتالو نایداد كناتسجروک
 ربا نعهزکب هنغلاب راید رب الصا راقح قلاب رب رلربد ینلاب یغرا [0] هدناتسخات

 سلکنا کم ف یت عصر ییئناشن رز ایوک کردیهام لکشلارودم

 یفجلق رب یک فلا هدنسهنروا هلوا یذل ینلاب [+] هنلدرس كنتبالو یسهریزج
 یسهبیط ةحارهنوک رب یکكشمو ردقوب ینجلق یریغ الصا هدندوج و یربغ بولوا
 ترود هیسیکلوا هسب یرب كنهدناموب مدآ ناي تالا برق انفاع مهللا اما ردراو
 و فا نیرو یه دعا لو ابن قوح دوخا رز یفود مرکب شب

 اما ردیهام روقنقص ایوک هدنتیوقت [۷] ردناتسخاب رهن كمس مضهلاحیرسو یوقم
 یماوه (ناتسواط یاوهوبآ حدمرد ) ردردان یسیریا ندمهرد زوب رشتلا رشب

 .مادج یرعو یتحز [4] ءرصو [۸] اهو كلهتخ الصا ندنغودلوا لدتعم تاغ

 ردقوب مدآ یلهفلتخح ضاا یللثم یتحز كنرفو [۱۰] قانهو مانهوقممو صرو

 ناتسخان : [4] یاتلس : ط(۳] روچوق : ك [۲] ردیسرابچ : ك [۱]
 ردناتسخا : ك [۷] (م)قجلوا ( هلادراس = هباادرس ) کلب [*1] هدناتخا : ك [۵]

 [ ( م ) رد ( قانح ) یمورغود ] انهو [۱۰] عرص : ك ]٩[ ىه : ك [۸]

 تب — ۷۷٩



 یووکش ق :سواط

 زعراقراص هدرانامروا قصو هدرللو پراص هنیناح قربشم هدتعاس شب ندنا

 رهن ) بودک قاراریدطری زی رب ابساو قاراریدل 1 [۱] بوریدلا هرلبلاح زعراق ایلقو
 لوا هلدتنا کت هدرب رار تراک وشرف ر دا روع 1۷1 ( تو

 لس ها تورو اک ہیرا راک آ ابا . دک نعلا باذع قووص هحیک

 رددودح ناتسواط یخد لو ردنک بولک ندزربلاهوک ید رنو كدتا قوذ

 بودنک هقرش تعاس ۷ بوق هنفرط هلبق یزربلا هوک لهس ندنا
 ناتسواط رک نارد

 [۳]نعروخ یلغوا كناورشون کردعدق رهشرومعم تیاغ راررد یخد ناتلسواطو
 رر و ناشن ندع دو ترامع یرلاس راب آ هع ارز ردتققحو رارد ردسانب رادحات

 یاسا همام تالق ایا راج یلوتزوا هتک اغا راک ۲و1( اتش و

  شماقو زاد اپارس یرلوا كنیرااکلوا ناتسزک رج عیج شعا بارخ كنلروهت
 ی وتروا هتح یرلترامع كووکشیو اما ردىلوتروا شماق ید یراضمب و ردیل و روا

 هوبمیضعب هللا [ه] قمامقلاق هدارو یربغ ندنرب رهشوب ردرلنادهناخ یلاثب رکراکو
 ردقوب  یرلهحاب و یرلغاب [1] هلبا قالوا کها زربلا هوک اما روناو یرلجاغا

 اما  ردو [مز هکلوا ینلهاشداب ناتسغاد لصا یرلکدد [۷] ناطلس واطو

 یکردق تخن كناتسغاد اما رازعد هاش [۱۰] لاغماش هننکب هلبا قالوا [4] فص

 ردنابکس یاب ناهوجو نایک یاب [۱۱] روج وق یربمسا كتنرلکب الاخ زدوب

 یحزوک یرانانل» ردراسپتنم هاورشون ندا ردا اطا یرابسل هلند هاش نکل

 ءرکشل زادنا كنفوت كب ییاو زووانزآ كيب ییا نوا هج ردنناسل زکرحو
 عج اما رونلوا دع یف اط E هن اما ردرلمهدم یفاش هلج و ردکنام

 یحروک یراهصوصخم ٌهحهل كنبرلناسل ندنغودلوا هلبموق یحروک یراتقلا هدنامز
 (بور دّبا) هروک هبالما ییدمیش طقف ردشملهکرح هلب مک كنهزمه هدنسهخسش ك [۱]

 :ب [4] [ (م)رد(یه) یسورغود ] روح :پ [۳) كبوجوک : س [۲] (م) رولبزاب
 مقاو هدن کما : ك [ 1| قمأمقلاق هدروب یرغ ندنر رهش و : ط « ك ءس [ه| ناسخای

 اهد یلوا ( فصض )] بعص : 2٩۱ ىسكلوا : ك [۸] ناتلس : ك [۷] هلیغلوا
 روچوق : ]۱۱[  لاخاش : 2 [۱۰] [ (م) ردپ-انم

 تسس ۷۲ ۷ ۵ هتسشخ



 يلچ ایلوا
 یگنارباب دود شقراص بولوا شد شد ندزو هدراقاحص وأ كمور ینیع

 بورق نرلشاب یدا رادروق ندزو ییناح ینللق لوق هدنلکش یدروق لطرط

 تلوجر بولو نادواح تابح هک اقح كدحما بوما ییوص یک هذولاپ هدنجگا
 65 زن برف وج .ناتشواطا نالوا هدفانک اوت فا رار واک هتک رچ زن زارمط
 رشط ردنکیا هدنجما راق ناه یزاتانکسو تاکرح كلالزبآ وب اما [۱] قدالشا
 ردلالزبآ هجوق یجا اما ردزوب یدوجو هل ناه روبللاق ندتکرح هحنقح
 زدهدنسهحارمدا شلوا نیحلالزواما ردشماملوا قلخ هحمار هدوص هدام زعیج و

 مدمروک ربّقح» نک ال شم رولوا کوت یخد هدمظع یالاب هوا و كلالز بآ وب

 هدژوع هام یرانایوح كنموق یاطلس ناتسواط .هدنرلرب ثالنوک یا كهوک وو

 ندرایناباس لوغ هعامقحو راقوب ندنآ بویالبی هل رلنوق وروس كیبزو هحم بوق
 لتشهد فوحو همر, ندرلغاد هرجا راطولب ورافو ندنا ارز رلردا فوخ

 هغامقح وراقوب بوحاق ندددش هحبص لوا رلنایوحو تاناوح هل بولک رازاوآ

 ددع ر نوا نالوا هدنفارطاو بناح كهوکوبو رلیدنا له ود رلزعهرنک تفاط

 لصالا ردطبنتم ندمظع لابجوب هل رامظعراهنا ندیا نایرج هراتالو هکلوا
 امام ادخ ده (م) ...ردکهبیوک كناهجزربلا یالاب هوک وب کرداوا [۷] یسیتسرذپ
 بودنک تعاس ه هقرش تمس هني ندنا بولآ تربع ندرلادخ عنص هی بودیا

 یتوسصوب ینحب رلرید ( وص ناقشاق لوق ) هکوب راتات موق ( ناحوق لوق رهن )

 ( وص زاشف لوق ) هیوصو راتات نوحیضیدحاق بوعود کچ ماعط لوق ندیا شون
 قانق ییا هفرط قرش بودیا ع ولط ندنسهکلوا یهاشداپ ناتسغاد رهنوب رنرید

 هني تعاس ٤ بوقلاق ندنرانک رهن وب رولوا طولخم [۳] هفلا ره بودبا نایرج رپ
 رم ) هدتعاس ٩ ندنا ردهدنمکح یاطلس ناتسواط ( مدع قابق ) بودک هق رش

 رولوبق هرزخ رحم یند ( كرت ) ردیک هکرت رهن بولک ندزربلا هوک خدو, ( قلاب

 ناقآ هتفرط قرشیه :راو هرابعر هلوش هدنزانک كن-هخن سو ثتهلسا ةخن [۱]
 ار هقلاب : ش [۳) راو قیجارطس کیا )۰( یقسردب : 3 [ ۲] .ردمضاه مردهلوت وص

 هفلا : ب : هغلا

 ه . ۳۹ تس
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 یغناطزرملا

 لوا ور ندرصع لوا یدنابق اشاپ هزابآ هنسهعلق مور ضرا بوشود هنسافوغ

 هدننیبام زربلا هوک ون هللا محم تیالو الاح و یدلق هدمجح تسد رلهعلق ییا

 ةکلوا رب قاحنس یدب هدنرلنما د زربلا هوک کراو یها-شداپ ( ناتسغاد تیالو )
 ردهاشداپ یحاسص [۱] هصح هقشاب رلربد ناخ لااش هسزاهاشداب  ردناتغاد

 نانغا زق ردراموق دحوم و نمّومیذلایفاش اما ردلکدیحاصکس اما

 داریا هلبرللح فا شا ارام اقا ریافم هنیرارپرب یراناسل کردم وق یدب ید
 هنونجندهلنق یخد و . ردنایداد ثیالو یدرآ یوق تاغ كزربلا ءوکوو . رونلوا

 یفرطب ید و ردراشلوا عقاو هنیرانک زکد هرقهلح کردیتبالو هژابا یللبم
 [۳] یرانم[۷] هدننناتشم ؟ردشالو ناتسزکرح , زمکیدنا رر .نکررلک یدک

 قانق همرک یدب قرق هنفرط برغ ندلحم و و ردیزکرح ناتسوط هل زکرح
 وقصام هدنرانک رزخ رح [4] هنفرط لاش كزربلا هوکو هني و ردیتیالو مرق

 هرزوا عقوام زمکیدنا ریرح وب مالک حین" ردیسهملق كرت دودح لوا عردشالو

 رددنلبهوک هنر و ا دز ورا اھ راهاشدایددع ر نوا هدنفارطا كزرىلاەوك وب

 اللصا  ردهرجا رادوک ربا ءاتهلاو فصل اف یمالعا هورذ ان ردلاع ه وک رب هلوا

 ینشا ندرلطولوب . ردکسکوب ردقلوا یتح . ردقوب مدآ شمروک هاب هداوه لدتعم

 [ه] ندشلوب یراجاغآ رصرص مرا ردقوب یش رب ندراحشا هدنرلر, نایروک
 چوا کیا اما ردقوب ید راق [۷] هدنرل لوا قبرطلاب یلوا [*] راقح
 یراراق شمرراص تاقردنا تاق ورب ندحون نافوط هدنرلرب رلقح هنسانروا هدنوک

 ودق یرا [۹] هدنجما 1۳ ( لالز بآ تذل و لاکشا فصو رد ) [۸] ردراو

 ینولبوا مدآ ید یعون رب رولوا یرادرون راق یلناج یی. یراالز بآ
 اک ۲ هک رولوا یرادروق یلناح ندزوب یلزوک هرق و یلشاب هرقهدقلتلاق
 یا زا یک ایاده ها ار :دحم یراناخ ناطلبم و  :رلرند :لالز بآ :امعح

 یرابق : ك ۱۳, هدنعاشم : ل (۲] ( م) ردیللوا ( هبطخ ) یویغود [۱]
 هدرالحم , لوا, : ك [۷] .رراتح .:. ك 171« ندنکوک [0] :.هدنفرط , : )1

 هدنجما راق شمراراصو قیتع لوا : ك[۹] ردبکسا ردراو : ك [۸]

 تب ۷۷۳ —-



 یلج ایل وا

 ناورشونا هجوق هک اقح رولو تیاه بوراو هدسی ودنآانب هدنرزوازربلا هوک وب
 یوق مد وب ناورشوآ یتح ردشعا انب فصر راود لداعم نوکیا هرساک |

 رام بوق هنسهعلف وف صد بوروس مدآ كم هڪ ندع قاع بودا اس

 تاحالطصا هنوک رب بیرق هنناسل برع هدونق صد هفاط لوا الح ردشعا

 «یعاحالنم » رلربد هیناطحق نابز هتیرلنا لکردافرظ موق ردیا ماکت هلا تارابع و

 غلب و حیصف هنوک رب [۱] ردیا لامعتسا یهناطحف ظافلا ضعب هدنسماح باتک

 كرتیالوو رزخ *کلوا هدنفرط قرشم كنرهش وق مد وو ردرارابررد مالک

 هدنرانماد زربلا هوک ات کردهدنمکح یلارق وقصم الاح . راو یرارهش نال *کلوا و

 هدنحرات ٩۸۵ هنس وپق صد اما ردتیالو نکاوا رولوپ تیا هدنسهعلق كر
 بودیا حتف اشاپ ناع زکر جهدازمدزوا هدنحرات ۹۸5 هنس نکیا هدم تسد:

 سد و و هبخاش و ناورش و هحنکو هدادفب مج هدنحشرات ۱۰۳۳ هنس  راکرخآ

 ندنا هناخ مرق بوقبح هللا هر و رلهداز اغا نادنخ ندنجما بودیا السا هیویق

 لاژس وید «زکیدرو همت نسهملق ويقصد نوچ » بولک همباز ناخ دارمناطلس
 هوک هنی و یدلاق هدمحم تسد وبق صد ینعی باوبالاباب ُهعلق الاح بویعلوا هلی

 هنلارق وقصم اما ردرلش كلام هرکسع كس ىللا [۲] قتف موف هدنلاش كزربلا

 ردهحبسمموق رب راررد یزکل و یک زا هدنفرطبونجكزربلا هوک هنی و _ ردرلعوات

 [۳]سنهموتو سيلف هدنسیقرش فرط كدنلپهوکوب و ردرکسع كيب ىلنا عبات همجم
 هدنخ را ۱۰۳٩ هنس هدنس واح ینکیا كناخ قطصم ناطلس الح راو یرلهعلق

 بونایقهدمور ضرا اشاپهزابآ یتح ردشلوا كلام هنیرلهعلق سس هموت و سیلقت مج

 تدامسهناتسآ نکشعآ تکرح ندنرب هغالآ ندنلا مح یراهملق ییاوب نکیا یلالج

 بودیا عاسا اشاپ هزابا نغودلوا رادربس هنتسوا هزابا اشاب دوم ریزو ندنفرط

 یئابیاح بودیا تغارف ]٤[ کما صالخ ندنلا مجح نراهملق سینهموت و سیلغ

 یسا لصا ردیحرش « هبفاک » كانرضح « یماج نمح رلادبع » دصقمزدنباتکیاج [۱]
 : 2041: سیهمو : پ . سنمو : 4 [۳) قاتق : دل [۲] (م) رد( هئاض دئاوف )۰

 [ (م) ردبللوا ( ندكمتا صالخ ) نتم ] . ندصالختسا»

 بسوو# د A سس
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 یناط زرملا

 زدهقفد . ۰ ۰ وهحرد . . . یراه لوط و... ۰ :یدلبضرع ارز [۱] نچ

 هت نیاسح كتاقولغسانجا نالوا هدنووو ردنایات ندلو كلنوکرانوا هدنیناح سه

 نرلادصراو دعر ردقوح تیاغ راینابا لوغ صوصخ اب راب نوع قلاخ راکدرورپ

 هی کدو ان رثیاپ مسر ءرزوا راق اما مدم روک نرلدوجو اما مدتیا عاّیسا

 طب و عا هللا ىدا مولعم هرزوا راق شکاب یرلفایا كلرالوع رروطوا ی نشا

 .یتح ردابند فاق هوک نالوا هدطبحم رحم ج راخ ردوب فاق هوک نالوا هدایند

 یتالعا ةهورذو در لح ص یل آ هحنلک ههوک وب ندرزخ رحم نفزقلاوذ ردنکسا

 قانق یا کاک ن .یادنلساس رکو مرت شا شوق هونج نده رک وا و یاآ

 هح را وهزیکد ۳ ندهوک و و ردیزاغو هشاف كزیکد هرق یخ دا قق قلا زھر

 رحم ات ندرزخ رحم یرب قانق کیا نوا وب اریک ردنکسا ردر قانق کیا نوا

 ابغو"یرلانب را الاحب .شمکح ردنلاح دس رب هدنتسوا زربلا هوک وب هجراو ههاس

 بیرق هردنکسادس و یغادوزل یهدنفرط ناتسجروک و ردیهاظ یرلقدنخ لاثم

 ددع ر نوا هدنفارطا كزربلا هوك وب و  ردالاب لبج رب هدوا لصتم هزرلا هوک و

 ردیا ماکت هلبرلهصوصحم هحهل هعون شعب و ردرانک ات یاخود ی م اوا

 هاب | رو نراتاحالطسصا و تغل كنسرررب هر دراو رامدأ ى .یلهفلتخ هنسلا

 کردوب یلصا كرالابج رک و ږیغص نالوا هدضرا هجو هک اقح  راردیا مهف هلیجوک

 نیحامو نیح ات رللابج عح اریز رلشع ۱ هیمسق لالا وبا ههوک و برع ناخآروم

 ردقصالم هزربلا هوک و رلغاد هلح هج راو هناتسدنه و روفغف و نتخ و اتخ و

 سیافت و ناچیرذآ ردیتیالو مجم ینعب ردنیمز ناریا یسیقرش بناج كلبج وب و
 تاهاک و تاناش نالوا هدهوک و و ردنالبک و ناللاررس و [۲] نسنهموت و
 ,[۳]لندنرس کودتا ظوبه مدآ ترضح كناتسدنهرکم یرانوکانوک كراتا راجشا و

 انب ناورشونا ندءرساک | ةعلق یرلکدید وبق صد هدننماد لیج و و هلوا هدنغاد

 كردنکسا الح کردشعا انب یدادش دس هجنراوهزربلا هوک ات ندودح و ردشعا

 A رتم ۳ )ام او ی 1 رش ق 0 )

 [ (م) رد ( بیدنرس ) یروهشم ] دیدنرمب
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 یلح ایلوا

 هنشاكلنن هدنوک ناسقط نوجما تراجت یرلبرع ءرق [۲] وخاد و کلم [۱] ناف
 راش تک هدلن یدیو هدلب نوا » ردهدنسهررزج رصم یعبنم اذا كل کرترراو

 هدابو كنبو شاخشخ نک اس هدهناخ هوهق هل رلزوس یرلکدید «رلشمامهراو هنشاب

 هدنرانک یتاملظوقصم ندنتیالو نا كنابند وب ارز ردزوس رلک ایر بجا

 كلين بولیدنک هدا نوا هڪ ردلوب قلیآ رب نوا یلوط هجمراو هنتبالو راله
 [4] ناتسنافق و [۳] ناتحوق رقح وب یتح ردشحاف بذک و هلراو هنشاب

 رب قاق یدب یعرکی هنشاب كلن هدمکیدنک هنراتیالو نادوس و [۵] ناوتسا و
 یدب رکا ردرلرب ینا و نالب  یلهرطاخ و فوخ تباغ اما  رلیدید یدلاق

 هتشاب لین بونب هترلیک یمهریح لین هلبراموق ]٩[ هنالح هلیمسوم تاسرلکب یآ
 یالوكسیردا ترضح بومهدیا لمحهراح تدش ریقح  رلیدید راو هرمقلالبج

 هدنوک شع ندا بولک هاوتسا طخ بونود ندنرهش ( [۷] لامجالمر ) نالوا
 لبج رب "مدمهروک شاب كلين اما مدلوا تحار بولک [۸] هناتسجنوق تیالو
 ناتسادراهلبراید هل ید الاب لبج رب ردیشاب كنانوطرهن کردنالا لبج یخد مظع

 ردیشاب [۱۱] هلروخ رب و هتسپ رهن مردیغاد رومانط [۱۰] ناجص هدنسامهییام
 یهدالاب ودلوا رلالب و رتغاد"ثب زوب هرک هح هداند یور مالک لبصاح

 اما زیا ریرح هغودلوا نمروظنم بودیا تحابس هدزع رادلج [۱۲] نطارک
 قرف زوب هرزوا یرللوق یدبحوت ثروغاثف و دارق و طارق و سوسلطب لوه

 الوا. رونلوا فیصو عردزربلا هوکوب هدير, ندنرلولوا كرامبظع لبج دددع زیکس

 هرزوا یرالوق نیتدب  ناحاس ردسرف هوق صد یتعی هباویالاباب زربلب هوک وب

 کلب و ردیساروا كرلغاد هل لد ف هوك وب كرللابج ددع زکس قرق رو

 الاب هوک یلاع ندنوب هدضرا هجو و [۱۳] ردو قیقحتلالع . ردیسهت روا كنابند

 هدننیمز ءدنلصا كدنلب ءوک وب هرزوا [۱4] یتمکح پالرطصا لع ریز مدمروک
 ناتسناف : پ . ناتسنانق :ك [:] ناتجوف :ك [۳] اوخاد :پ [۲] ناغق:پ[۱]

 ناتجوف : ك [۸] لاجل الهر : ك (۷] هالح : ب, هالح : 2 )٩[ ناوبا : ك [ ه]

 : ك [۱۳1(م) ردقجهلوا ( سارک ) یسورغود [۱۲] هلروط : 2 [۱۱] داحص :ك [۱۰]

 یمکح : ك ۱۱ 4] ردهلو
 0د دک



 یغاطزربلا

 ردلت ۲۵ هدبار ملقا و ردهوک ۳۱ هدشان ملقا و ردلابج ۲۷ هدینا ملقا و

 ۳۲ هدعلاس ملفا و ردهتش ۳٩ هدیداس ملوا و ردنوحز ۲۵ هدسماخ ملقا و

 هدنمظعنآ رق یراب بانج هدنقح كن! کردقاق لبچ مظع ندلج اما  ردرلواط

 (منمرذنم مهءاحنآ اوبحلب دیجمانآ رقلاو ق ) هد (ق ُهروس ) هدندیحم ناقرف و

 طع رحم بودیا هطاحا نفارطا كضرا مدا و فاق هوک ردراقفتم ہدنریسفت

 تاملظ رحم و بادرک رحم و سونوبقوا رحن و [۱] نالبفم رحم و نامع رحم و
 و یتح ردفق هوک شعا هطاحا ینایرد یدب نالوا هدنفارطا ارد و لصام او

 لبا مظع نآ رق بیرق هنفرط یتالو وقصم کردیرامولعم كيافو موق و كربقح
 ات دمو کاک رھن ما 1 یارو تایل را رس

 یی هجیک شقر نوک شمن قمل اق موق هرزوا یناملظ [۳] یسایرد رون ییدتک
 كنایند وب هنی بوک یتسایرد [4] رول نالوا یک یفاش تقو هدنزودنوک
 هک یدی نوک یدی هدنرارب ولوص و ولتوا كرار قلنیدیآ نالوا [0] هدسهص
 هنب و نرلقدراو هنیرلهمک هسشتالب هدننماد فاق هوک بودرکس هلن رلت آ قلاق یخد

 [۷] هلریاوت رلرلک هتیراتیالو راله یرب [*] ندلروح هدرام لوط یسایرد زوب
 شم هفاق هوک و هجوجای دس یک ردنکسا قلاق موق  ردروپشم هرجا یاغون موق
 نالوا یهو هد زمو پشو هدناح نیاز ک دچین ن ردت :ئیرک ویک ن مق سکس

 هنسهبمک نهان آ [۹] هدواطوا رلح هرک جوا رب » قللق هجوق مان [۸] شولب
 رافکهن قللق یتح  راردیا تیاکح وید مدراو هنصهبک هدفاق هوک یی « نعاراو
 و و  ردزالوا ناتم و بذک هدرلنآ اما راردموف یوم یالا ر وو

 هب ونج نناح نداوتسا طخ هدنسهر زج رصم دناب جک کم ندفاق هوک هدضرا ےدا

 رددنابهوک نالوا یعبنم كکرابم لبن گرد ( رف لبج ) یرجا هلحیم یدی یعرکی

 هدنفرط یر رارراو ينرف لاقترب هفرط ندط رحم هوا هنشاب كلی راب نه

 2 ۳[۱]: یعودلوا زون : ط « د س [۲] نالضم : س م ناله : 2 ۹
 او; ال [۷]:نتدلوزوخ ۶ 2 ٩1( هقتناط : ۶ [ه] رو : 3[ ۶ ۶
 هدواط قارتلج هرک ج وا ن : ك ]٩[ سولب: لء س [۸] لاوحا و هللا

 ع :یلچ وا تو



 قلچ اوا

 ناتسواط مظع دن و

 [۲]رداشم هلا وقصمتیالو ات [۱] هنفرطلامش حوا رب ردتبالو وب بح
 [۵]اریز رددودحمه [4] هلسهکلوایهاشدابناتسغاد [۳] هنفرطقرش یحوا رب و
 [5].دیددح نتسواط و ردتج مههلیکلمنایداد هدننماد زرلاموک یونج بناح یجوا

 [۷] هدنسهک | كغاق زمکیدلبا تکم

 زربلاهوک یاع تربع لاب اوا فاصوا

 نک اس هدنلیذ یلاع لابج وب یزرب موق اما ردلابج اوبا یمسا ہدیرع ناسل

 . ناسا و رلیدید( یزربلاءوک ) همیظع [۸] لابج وب مجح ناخروم نوچ راقدلوا
 . . نالو رارید ( واتلت ) «دلوغم ناسل و . رلرید [4] ( ناجهرتپ ز هدمور
 ناسلو رارد ( هدنوحز ) هدکزل ناسل و رلربد ( نایداد هتشپ ) [۱۰] هدناصحم

 هدرانا ناسل و رلرد ( واطیرا ) هدسکر ج ناسل و رلرید ( نابوات ) هدقاتق

 ناخروم راسو رارید ( نایمهوک ) هدیاتفچ ناسلو . رلرید [1۱] (قاطواردلچ)

 نیرسفم لوق و امدق یامکح لوق اما  رلرید .( زربلاهوک ) یخد نوک انوک
 هوک ددع قرق زوب هبا « نک » ظفل ۸ قالخ هدضرا یورو املع نیئدم و

 راشمد یدرولوا عقاو نازرل ضرا هجو هوا رلغاد وب کردشعا قلخ رامیظع
 نتیآ ( ضرالاو تاومسلادلاقم هل ) [1۳] (۰.- هروس ) هدنقح راهوک لوا و
 یاملع ینعی ردشعا قلخ وبد [1۳] دلک یرللابج وب ماع قالخ بانج کراشمزاپ
 ۱ ميج قعی ردرلشعا رب هللا دلك یدیلاقم ظفل هدنراه رش رب نیربسفم

 1 یخد هدهفرش تیآ ر و راد رویت مشعآ قلخب دیلک هنیزوب رر ۍراغاد و: نبدي

 ماهیا ینانعم و یرلتیآ (اداتوا لابطاو ) هد(. ) روس یمیهد.( ابفروس.)

 ردغاد ۱٩ هدلوا ملقا ع رارید هوا امکح یاملع و امدق ناحابس هلح و ردیا

 ردیسهکلوا : ك [4] هدفرط : ك [۳] ردعاعم : ك [۲] هدنفرط : ك ء س ]1

 لبح : ل [۸] هدئدناح ا 3 [۷]  هدندخناتسواطو : دا 1 رو : 3 [ ه]

 ۹ هدناصحم : و ا ك [۲۰] ناح هرب : ط ناح ةر: دل 6 س ؛ پ ]

 3 . دیلک : ك [۱۳] (م) ردهد ( سز ٌهروس) هعرک تیآ : ك[١ ۲ ]قاط قاردلج : ك [۱۱]

 هج. ۷ A) تج
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 غا د شب

 یک نرلوبق كئیرد هفوصایا هداوبمالسا بورتک نیراهتحت ندنا هدک دنا رقم ح ون

 ی حوت هینشک و ردراشمزای هدنرلخراوت مور ويد ردراشمتا اشنا ندن راهتخن

 هف رش تبا یرلقدلو تمالس بودیا رارف هداروشاع موب هدنعاد [۱] هدوج

 ضغو لقا ءامس ايو كءامیلبا ضرا اي لیقو ( ةيآ ) ردروطسم هد [۲] ...هروس
 [۳]هدوج نیرسفم یاملع هدنربسفت یا ( یدواع توتسا و عالایضق و ءالا

 هدنراید ینرابقو ی راهراپ هلبا ایرد [ع] مطلت ندنا بودیا رارف ح و "یدک هدنغاد

 هرزوا هول لرا زغوان رع هلو "ندنآ ین یک یددغاد شب

 قرشم هنی ندنا بودیا اشا و ربس یرلغاد شب وب و بولیق زات تفکر ییا
 ندزربلا هوک ( وموک كوبرهن ) بوروکرلاع تربع هج بودیک تعاس شب هتفرط
 رب ندنآ رولوا طولخم هب ( وموک كوچوک رهن ) یفشا ندندودح ینرابق بولک
 یسکل وا قرابق وب بوقبح ندنبناح هلبق كزربلاءوک یخدوب ( قولز رهن ) هدتعاس

 لاش رهن جوا وب قولز رېل و وموک كوجوک و وموک كوب بودیا روبع ندنجا
 هلسهعلف ناخردژا كوقصام بوکندنبرق جافدرب تالو بودن قانق چ وا هنف رط

 بیان هدارح رب یرب تعاس یا ندامراو هز ردت مظع رح هدننیاف یسفلق كوت
 [6] هک افش هدنلحاس زکدهرق ات هحنلک هنتیالو یرابق ویو ردرالوص [۱۰] ولوا
 هج نکردک هنباج قرش وراقو شاب به قانق قرف لماک هیرابقوب ندنتیالو

 اما رولوا ایرد نابوق ره بوشیرق هنابوق رهن یسهلج نسرک بویلطآ یرلوص
 هح راو هنسهعلق ]٦[ كرتو ناتسغاد و هناخردژا تالو ا ندنواط شب كس رابق وب

 نایرجهلامش بولک ندزربلاءهوک رلوص هلج بودیک ینشا شا رلوص هج هلامت بناج
 انواع زون زخم هدانا او نه از یک او هدست 73ر: رغ یک زا
 بوشآ ندرلغاد یراق بودک تعاس ۵ هقرش تمس رقح هنب ندنا رارولوا

 لحم وب رولوا طواخم هکرت رهن بولک ندزربلاهوک [۸] ( قوای رهن )
 يدوج : ك [۳] ( م ) ردهد( دوه هروس ) هعرک تبا [۲] یدوج : ك 1

 رو : ك [۷] هک افش : ك ءس [1] رولوا بئاغ : ط.« ك < س [ه] مطالت : ك [4]
 قولب : ظ. قولب : 3 [۷] رو ؛ 21

 تبسم ۷1۷ س



 يج اوا

 جاشجا یاغون موق هغامقج هلب هنسهءلق [۱] ناتسوغرب و رلیدلوا صالخ ندقلاق

 هرجا یراحم ناتسلدرا هچرک ردهرد اعتربع عساو بج هک اقح  رلیدالوا

 مظع یسهرد راوهحنس ینیدرف [۲] بوزب یز, یرافک راجح هدهردرب راو هحنس
 اما ردنکم كا ج ورع مدا هداب ندرلاف هدنفرط کیا كنآ هنی ابا  ردهرد

 یسهرد یسهعلف تردق وب عردلام قوا شوق هفرط رب ندنسهرد ناتسوغرب وب
 داو- رلآ تاناوبح كيب زوب هرک نوا هرکشب مه و یلتایح بآ و تالوصحم مه

 ؟غیرد افح بوروک نسهرد و یبهعلق ناشوغرو و هاشروع ردهرد مفعم

 ریکناهجهسخو ردقوبهجهرد و هعلقنیتمدس و نیصح نصح رب هلیوش هدرلتیالو مزب
 بودک تعاس 6 هقرشفرط بودیا اشاع وربس یخد یرانو شید مدرولوا هاشداپ

 یلجاغار, نه هتمس لوا ردنابوق رهن فرط برغم هدندودح ینرابق یخد وب

 رب یربیه ایوک شلوا قلخ نبق هنیررب رلغاد دنلب هوک هناد شب هدنجما ارح

 ردیلاع ندهلج و یروس نده غاد یهدر, اروا .ردرلالاب لبح شمقح ندبلاق

 ددرللج [۳] راح یصی لپسو هابسپ ندنک هداتروا رلغاد ددع ترود یکه دنفارطا

 مدآ ییا یضع و مدآ زوبحوا یلوط راو یس.هتخن 2 هنهک رب هرزوا غاد اتروا

 رد و  ردراو یرلکیلد یعرو و راسم هدنرارر یضعع ردسهتخحن هشيم کیا
 هلو ءاما هوا یخ [4] یک كجو ترضح ارد ةحولو هراز كنموق
 یرلءهرفک قلاق تراق هدنشاب زوبییا و ردهتحت غاص یک یناوشخن دالوب الاح

 ۱ نسح جنب ؟كيدتشا هل وش ینعی قدالش واط یالوش ندزع راهدد هدنشاب زوحوا

 .  نابانویو رایدتیالقن راقلاوید ردندنسهخت دنبوآ حونوب یسوباق كنسهق ینرایز

 ۱ یرلهتحش كنیراوبق ددع رب زوب هل كنعماح هیفوصایا هدنرلخشرات یرلهرفک مور

 «یتشک هدنغاد [۵] هدوج هدنبرق لوصوم رهش ردیسهحول یستشک ح ون ترضح
 راچ : 3 [۳] بوزو : ]۲[  ناوغرو : ك . ناشوغرو : س « پ [۱]

 یدوج : 3 8۴ ى : 3 1



 یمهملق ناشوغرو

 هدعرف هنو [۲] رکف ههو [۱] كحرس هلو هراحنس هنو ه ها هت و هدام هعلق هو

 نوتسى هوک یمهعیرا بنا ارز  ردنردق تسد ٌةملقر رزکب هتراهءلق بوکنم
 كراهرد روک ذم و رداتهین ةعاق ان تربع یلهرد یللفسا كردو رلابغ هاج یلاثم

 یلوط [۳] كرلهجء رد وب عردرلوص یلئابح بآ و تاتابنو رازن عساو رب یراجما
 شمکحرمس هیامس جوا یرابناح ییا كرلهرد وب  ردراهرد مرا نابایخ تعاس کس

 [4] افجهرق و نوقوط و روقنوصو نیهاش هدرلابق فوخمو بهم لزق لزق نا
 كنب هڪ لاثمدنوامد هوک هدنرلتلآ کردرلاق موقروق یلاوو جکنلودو شوقهرقو

 کردرلابق شقراص ینشا یک یعاحیص راق یرارب هجا كرلابق وب ردراو رلاراقم
 ینئرط شزق رب کردرلاسق لقیصمو الحج هلوا ردبا فوخ کمک مدآ ندنتلآ

 قاطوا ررب یرابافوت كي نالسرا هدنرلجما كناراغم رهو ردقو یرب كحهشلا

 تربع راف عساو هستن و ات رازعد راط [۵] مرر بولوا نکاس هل راتاناوح

 هدنشاب کیا یلاعت هللارهاب كنءرد نالوا تعاس زکس لوط وو ]٩[ ردراباع

 هستا تأرج هغقاب مدآ هرلارافمو .رللت لوا راو رلاق قجاراد یک وبق ینبع

 یک وبق پراص هللاب ذرمن رولوا كاخ هدلح لوا ناه یرب كاج یسیهز

 راد وو زاوا شوق یرجما ندرلرب ادعام ندرازاغو کیا و  کردرازاغوب
 هناي نا مدآ رمشکیا هدر چوا نینرتلاوذ ردنکسا هنیراشاب کیا كرازافو

 شمتک یراوبق الح شما راویق صد هدلئاوا نامز هدنرلویق رگ ات

 هنسهرد [۷] ناشوغر و ندر یرغ ندنر وف و شلاق یرارک قاحما

 نکیا هدنآ زت یتح ردقو یرلر قاحاقح بورک فبعض رومرو [۸] ثب ر

 كسب زوب هرک ییا نوجا كعا ایاعر نرلیاغو ییا كب نالسرا یرارافک قتلاق هني
 بورک ههرد و هلم رلت تا وح و ىلابعو لها هلح ید یاقوت موق هدکدلک هل رکشل

 بوروطوا هدنجا اورپ ی و كاب ی بوغپ نراهمع هرلویف هدنشاب کیا كنهرد

 . اغچرق: س «پ [4] كرهردو : ك [؟] وكم : ك« س [۲] كجەريب : ك 1
 : كا . ناشوفرو : س [۷] ردرلنامت راغ : Ty افحرق : ط ء ك

 شوق ر : ك [۸] ناتوغرو

 س ۷۷۵ تب



 ېچ ایوا

 دیک ارچ نیا حاقد موق تالو رکذترد
 [۲] ہدننایكنابوق رہو كجنجرہ ردندنرادالوا كبرع [۱] سکر اج هدرانوب

 جاقدرب وو ردنتیالو یسهرفک یرانات قلاق یلامش ید كرانوب رارولوا نک اس
 رانوب . ردیرلتبالو كرانوب رب قانق نوا هج راو [۳] هکر مظع رهن اا یزکرج
 هرلقاسف هراب رزو یرب ره هرزوا یوس كاتشا 8 ردرلکب شادنرق ددع ترود

 تو س نان وا یکتا ۲ رغما هت راک یراق ینا اما. راک ا

 [6] یشباط كنبلاق هابیرق یسالوا عاشم هلبا قلاق یسیرب [4] كنوب هجیهاک
 رلایاده یسهح ویماغوب یاطر هغلاق هدنشاب هنس بولوا حیات هنهاش [4] قاحنس وم

 روک ذم اما رارولوا اعر هغلاق بولوا نما ندنرلتراغو بهنو ندندرد قلاق بورو

 رلتو نکل ردراکلام هرکسع كسب رشکبا یسیرره كارب شادنرق ددع ترود

 لامو ربسا بودا تراغ یهاشداب ناتسغاد یرلن و هحهاک ندنرقدالوا نمم

 هل ردقوب رلغاد یلاق پراص الصا هدنراراید كرلتوب ارز رولوا متقم هل راغانغ

 رکسع دادماورلایاده هناخران" یخد موقون ردقلحاغا ناتساکنح هدرلارح كولزود

 یترابق هني بودیک تعاس زاکس هجشنرانک [۷] كجا رهن هدقرش بناح بوشوق
 شب ندنا [۸] ردقانق رومعم یلوا زو ( كا قاق لزم ) هدندودح یزکرح

 هدق رش بناج هني تعاس

 ناساسه نامرک ۲۹1 ناتسرغر و ٌهملف فاصوا

 یاط رابث شمرک «نجما ییالو جاقدربب فرط و ارز ردهدنمکح یترابق
 هلشردقدب لزاقالخ بانج ناه ردقو یشرب ندانب را هدهعلقو اما . ردهدنمکح

 نالوا هدنامع لآ تسد ردشعا قلخ وید هعلق یلاثیءوکو نوجما راهظا ینعنص
 هلهد ُهعلقهنو هنیدرام هعلق هل و رزکب هناو ٌةعلقهن افتربع ٌةعلقو ندرلراصح بعص

 روم : 4 [4] هکر ,: ص [۳) مدننیام : [۲] سکرام : ی « س 1
 هجا : س ٠ كجا : ]۷[  یا ومو : ك [1] ییاط : پ . ییاط : ك [ ه]

 ناب وغرو : ك. ناسوغرو : ط ء س ]٩[ ردقابف : ك [۸]

 هس ۷( بس
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 هن وع ن د هج زکر »

 هدتحاسون وجا نس ولو هدزع اد وسم هع و ید ندناسلو ربصش رو ریقح وب رلک

 مدیا رر كدیا ود هلوا مزال

 هقولهمام ورک ارج ناسل ناتساد ناق اوو
 / ر هف ون ۰ ۵. یا . ۳ = یس ٠ ۷: حج قوت ۰ و سس
 [۲] وغو A AIA ۷ج * تب شا

 = کمک ا = وقاج . ... = یمسا هللا ۱ هی ی
 پس ۰. نوه = لم . ررخ >ح ق ۶ باش

 - [۳] هغدداق . كشا د یدسش . تآ س یش . وزوق = هنس . یک
 دش رلهزابا هک آ کردماصط رب = لموغ . زومود كوجوک > ول . رطاق
 بغش . مردیا نالف قارصف هدیدا = غاک اووباخج یزبش . رارد ]٤[ رخ

 هدهرا = یتسودن , شک [5] هق , . لاب دک [ه] وووش . دروغو = عاج

 كشا هدیدا = [۸] قیسپ شدش . مدیا هدوا = یتس [۷] یسنوت . كديا
 یس . . اهدبک = نوفوت . كدلک شوخ = سپاشافوش . زومود مدنا نالف

 =. تشاو . یحشدبا نالف كفا ددا > ی شش یک ۶

 دشانچ افش . هديا نالف یهدلاو هدبدا = كوس [4] یهکهنیوا . تشوپ
 هدیدا = [۱۰] زسپهسنشود . مهلوس نوچ ممراقروق ندنس = غاقمسف

 [۱۱] زسرخ نسرایوس هوابهبوب نوجن = وفتاقوف ادس . مدیا نالف ییداروآ
 كيوك = [۱۳] اخرسغو لدسشولخو . هبیآ كپوک یداح [۱۲] شل لخهدوا

 نسرد تشوباکب نوچ = اقداصق [۱4] خسادس . نسردهب اکب نسر نس نت
 بوریو دادما [۱5] رکسعیموق یافوو زکر چ كبش هناخ هدیترابقوب هدعب

 بوج وکب ونق بوج اراوص تانحبآ و بوک راغاد پراصهدتعاس یدب هنفرط لاش
 هغداق : پټ . هغرداف : ك « س ([۳] وغو : ط [۲] ی : پ . ی : 42 [۱1

 قیهپ : 2 [۸] یسنو : ط[۷] هسق : ]1[  ووش :ك [ه] یجرخلش : 3 [ 41

 هدنسهخسف ك یمهلک (زسرخ) وبشا [۱۱] شهسزشوو :ك « س [۱۰] یدک: 7

 حتسادس : ك« س [۱۸] اخسغو : ك < س [۱۳] شب : اپ [۱۲] () ردقو
 رکسع كس ید یوق یاغوو : ك [۱ ه]

esیی ۷ و  



 ینچ ایلوا
— 
 س

 یسانآ و ناقیساباببودیامح رکشل كيب زوب هرک کیا هنشاب ئخدلوا بودشیا هاش
 هللا تعنص هنوک یربغ رب [1] ید هدنرلتآ یترابقو یاغون هدکدلک هفلآ نماقتنا

 قا آ [۷] قاحسنوم کرلرروا یناطرابق كنفوترب هدهرلنا بوقید هتیرلءرد یراق

 كنساباب هاش [۳] قاحنسوم راک رخآ ردیا صالخ ناح هلبا قللق كيب ییا
 رفصو تآ كيب یللاینمی ریو شاب كيب ىللا هیاترابق زکر چ نوجما یرادمةشال
 ضالارخآ رد زنمرویافون رتسا نقل یناباب بورو خرز یتعی هبوکو هود و

 هفح كهاش یسیاط نالوا یساباب بورو شاب كس زو هدکب نالسرا یاغون

 اما رلردا قاثیم و ناما دسهع هکمهلک هرزوا یترابق ید رب بولآ نرادم
 یوق مصح یرابق هللا قلاق ور ندنامز لوا الاح رابه یاما دهع قالق موق

 وکسشپ هرجا رلغاد ؟ردلب شب یرکی ینرابق لئامق نوحکنا ردرلناح یودعو

 كناخیارکدحم نکیا هدنوبهلا ناخ رب اما ردرلتمهمروک ندنفوخ قلاق نرادرو

 كحدشیا قلاق نرلقدقح بوغارب ةعلق رکسع ندنحنا یمهملق نامرکداش کودتا ان

 نکراردیا مظع كنجر, بوصب یسهرفک قلاق ٌهعلق

 نامگ و مال فورد

 هلج و ینانرابق هج بودا نایمرد نماد هللابسح نکیا لوزعم هتي ناخ ریقف
 ناخ یارک دم هیلاق هدنتل هملق ةلفغلا ىلع بودا رافلا تعاسرب بوردنب یناقوت

 یدلوا صالخ ج وک هلبجوک یرلهاش [4] قاحنسوم یدروا ید روتاص رب

 بولک هووکشپ هلبا مظع یالآ رب هلبا راهلکو تآ ردق وب عانغ لام ردق ویو
 نالغوا باتفا هت هناد نوا بودا راسظع تفاض هنی هناخ هدنو یدلوا دنامداش

 1 رایدوقل | هدیرابقو یاخید نوک شب بورو ایادههناخ رازق, رکب شاب شب نواو

 . . موقوب كناتسزکرچ هلحو راردموق رداهب غیلبو حیصف بولقلابوبحم هک اقح
 هملق [6] بویلکا له یرلناسلو ردیرلنایعاو بیسنو بسحو همشجرس ینراق

 « قاجوم : ك [4] قاوم: ئ [۳] قاوم: 2 [۲] یحد ىلا :. 4 [1]
 توئلک ۲ : 2 [ ه] قاحسشوم : س

 ها ۲۲۲ هتس



 یلتکی كنب را زکر جیاط رابق

 یراق هزک ارچ تارجو تالصو تاهم نارد

 هزعلاج مزب ردشوف رب یرانات كب نالسرا بولوا عج هریرب هلج ینرابق موق
 هزس ینسهضاط یاغو و زب قدلوا شادرقو كدرو رادرو [۱] یدنفص بولک

 [۲] هاشیسیاطنالوا یهاشداب قلاق هنس لوا ناه هحشرو باوج هسک ود ززهمهرو و

 هلج و یناغو كب نالسرا نکجهلک هغامروا یینرابق [۳] وانق هللا یرح كسب زو

 هلا رازادنا كنفوت نرارب هاکنش هلو نرلهدو هرد هل بودیشا یرکسع ینرابق

 رلیدرود هدامآ بوبروی هدتعاحش نادیم یربتکی ردق كيب نوا بودیا لامالام

 ]٤[ خاملق لاثم ایرد هجروک هموک لوجوک رب یافونو سک رچ یرکسع قتلاق ناه
 قلاق راردیا رارف یافونو ینرابق بودبا ]٥[ یسلار بودیا وه هرک رب یرکسع

 كنیرکسع یهدورک كفيملق پووق هحنراو هنجما رلغاد یرلنوب بوروک یلاحو
 یک یس.تفه ردژا یرازادنا كنفوت یواش نالوا هد وس نام هحیننک وت یدرآ

 یراقناق كيب هح هدنآرب هرس موشروق لاتج ميار, هغیلاق بوق ندراهاکنیگ
 روتاص رب هبوا ]٩[ بول آ هنیرزوا ییملاق ندنرلتا ندورک بورشود هتلذم كاخ

 کسبیمرکی بوک ندحلق یسهرفک قملاق كيب یدب یعرکی هدنآ رب عرارروا ینافون
 ادعام ندنرصنو حتفو ررک هلا یرلتآ قلاق كيب یدب شل آ بولوا سا یخد

 كهاشیسیاط رلمترابق بولوا لتق هرجا همیظع :درعوب یرلهاش یسیاط تاذلاب
 ندیانونوندکرجهربصیرادرا . راردیا رارف یربفویسلاةیقب رارلقاص بول آ ینشل
 هحنراو هنیرهش ناخردژآ ات هرق هووق هحنیقع كراقلاق ندیا رارف رلیلت آ درج مد

 [4] قاحنسوم یلغوا كهاشیسیاط نالوادمیتسیصم مازما تاذمو هدعب . رارارف

 یزوس « یدنفص بولک هزملاچ مز ردشوف رب یرانات كب نالسرا » یهداروش [۱]
 وانق : ط [۳] هاش یسط : ك [۲] (م) ردلاثم. رب كسکو هنتغالب و تحاصف تب هک روج

 [ردزسهطق اهاع و هدلکش و هدیرلهخدن ط ء س ] یستلا رب : ك [۵] قلق : ك [4]

 هزوک هبالما کش یهدارون ] بول ۲۵هتروا ینیلق ندنرلدزآو ندنرلکوا بورشود : ك [7]

 : ك [۷1 (م) ردقفاوم امد یلوا ( بول ۲ ههنروا یتیلاق ندیرلیا ندوریک بورشود )
 [ ردزسهطق فرد یجنحوا طقف ردهلو هدیسهخسن س ] قاح وم

 لس



 یلج الوا

 یراق ووکشل شنأتس

 مظع یلوتروا زاص ددع زوحوا هدتنحما هرد یلاف مظع یوق هاچ حیا

 وکشبوب اما "ردزاو یخد وکشپ رب نانلوا ریرحت هدنشاب هنوا كنءرد وب + ردوکشپ

 بقاج [1] یریهلحمح رب تولک ندرلغاد یلامق رب یعوک ره ۰. ودهدنبرق یعوکرهن
 وبو  ردنابح بآ رب رولوا باغ هدنسارح .( جاةدربب ) كرهدک بودیا نایرج هلامش
 ملم موق وب راردیا راک هدنرلوا سکیه بولوا دوجوم رلعیانص لها, هل هدوکشپ

 انب دجسم کیاو عماجربو ماجر یرلکب [۲] شوشم هجوق هدوکشپرب ور, ندلالوا
 .هنهاشداب ناتسغاد هرکوص هنیرلناخ مرق هزکوص"هنمان نایعلآ هطخ رایدتیا

 نک اس هدنوب یهاک یرلکب نتزابقو راروقوا هبطخ هنمان كب [۳] شوشم ندنآ
 تاموکحو مکحهلج اما ردکب [4] شوم کوحوک ردیراناخ كب كوس . رارولوا

 .قاپلق ابع ضابب یدمش یلەلوا ناملسم ینرابق هفاط ویو ردککب ]٥[ شوشمو
 رارشاط حدست هدنرللاو رلیدلوا ردبا شارط نرلحاص هلخ بوک رلباوا ضامو

 هدر برام نادابآ و رومعم ددع یعرکب اخو رادلوا ناملسم یی بیارغرب

 .هرتنکس رادمانو روالد ردام ددع كيب نوا هل یدو ردراو [+] یرلقانق

 .ندشوارق و لوو ندنسک یرغ ردندراشیرق بلا حنح یخ ود کک

 ید زق هیرغ و نوسلوا یروح رکا رارالآ زق هدنمان [۷] هعاس الصا

 یعرکب یرلوکشپ ددع چوا ویو راررو زق هراناظلسو هراناخ راتات الا  رلنعرو

 ردراشم ای ابوکشب کیهدرلعاد یربغ بوردلاق ندنرار ندنفوخ قلاق [۸] ردکب شب

 .هدگرات ... هنس یتح ردراوکشپ رومعم لاثم هبصق مظع رارورود هدنرب الاح

 هج رلدرا كرانو یرانا قلق كحلک هرایدو ندنالو وقصم یرانات كب نالسرا

 ۹[ یدشآ یاغو ند رابق بولک قارهووق

۱ 

 ٤2 ء ,س [۳]:(رددفلکرح یک (شوشم ) ] سوسم : 2 [۲] رب ك « س []
 .هسد(هفاش) هدیزاقو [۷] یرلقابق : ك | ]٦ سوم: 2 [ ۵۱ سوم :ك ءس[4] سوم

 ۰(م)ردیللوا( یدتسا) هروک هیالما لکش .]رلیدتسا :.ك )٩[ ردل : ك [۸] (م) یدعمک
 س YA تس



 یر نابوق

 [۳] یاتک [۲] یسهراپ وص [۱] بو فیلاو رلیدهصی دجسم ربو ناخر,و عماج
 هل هلاک هنسهعلق نامرکداشو الوزعم نأخ یارک تخ اما رلیدالشاب ف

 ود ررو مک ی نمهف ولع و گارد هزیب مهاشداپ رلد دا یرلذاضفحتسم هعلق

 بوغار ۀعلق بوم وکه رب ی رلیوط هدنر رب كنهعلق هحتکرب یرلپوط یهاش ددع شب

 هلبا مالتسا هله یعوق ینرابق هدنتلود كناخ یارک دم غیرد افح رب دلک هناخ

 هحودم تیالو هلوش بوللوا اس هعاقو ماحو عماحو ءاماو یضاق بولوا ف رشم

 هززوا لاح و ۍدمش اما هلوا هع وریکندمش ک راب ؟ نكشملوا مالسا كلام ةميمض

 ۲ ندنا ردراو اطخ هدنتطو زمسحاکن كنيرلهیراج تولوا راملسم یعوق یفرابق
 قرابق رومعم یلوا زو هدنحما هرد ییراب یقاروطر ( ینادوف قایق ) هدتعاس

 لاو يراز لاغدغادو اتش تا ترو ةف شتاب قلا, رد

 یاب ثایظع نابوق رہ ۱
 راک كده وب بونا ندنرلغاد یالو نایداد كناتسجروک هدنیونج كزربلاهوک

 زکسریکو رغصهنابوق رہ هحنلوا طولخم هزکد هرق ینشا اما ردزآ هحنلک هدنوب

 ردرلوص نالوا هدرللوب زمکیدک مزوب یسهلجو رولوا طولخم راوص ددع شعلا زوب
 روهشء اما كد بوجما نسل كرلنآ زب ادخ دم راک ندنرلغاد هزابا یل

 ردیسارح تاهبه هلج یاح لاش كنابوف رہ وب و قدزای یرلوص كوب نالوا
 راقلنام رواهدنرلرانک نابوق رهنالا ردقوب رلجاغاو رلوص هدفرط لوا اعطقو الصا

 بصنم هنابوف بواک ندنفرط ناتسزکرج رلوص هل ردقوب وص اما ردقوج
 قدزابهوا قغ اما كد ندقایآ هلبا رلتآ ینابوف رہ هرجا یرابقویو رولوا
 رایدلوا قرن رلت  هلبا رامدآ کم دنتسوآ [4]بوشالو هنیررپ یرایابزاكرلتآ چاقرب

 بودیک تعاس ۳ بوک وشرق ینابوق هللا انعو مر كيب زوی هله ادخ دج

 [(م) ردقفاوم اهد هنسهویش كرو یقعالک 1 هد (ه) فرح (ب) ] ابو : ك 1

 ( هراپوص) اغاد رلکزو هدهسراروسد ( هرابیم ) دوخای (هراپهس) یبصا كنو رلیضمب [۲]
 ردهلضف یسهلک ( یباتک) هدارون [۴] (م) ردهلکر شمشل هکروت هلس هسلکد هکروت ندنرلکدید
 (م) ردیللوا ( بوشالو ) [:] (م) رلزعد باتک ههرایوص راکرو هکنوچ

 .تت ٩ 6 ٩ —



 تاج

 ايز ةعلقوب الاح رلیدتا یوأمو نکسم بوبهصی نوجنا كب نالسرا ةعلقوب نکیا
 فرط قاحنا ردهملق پراص بسشذخ رب میر لکش هدنرانک كحنج ره

 ردق وا الصا هدنجلا ردعدآ همرک زوتود یرج ردراو یسوبق جاغا رب هلامش

 ندنسهناخهبج راو یاما رانا رویدحسم كوج وکر بو . ردراو یرلابوا ندهع اما
 كرلاز رم یربغو كکی نالسرا هدنسهرشط هملقو راو نوط یهاش جوا قاح آ

 ردیلوتروا زاس هڼج یرلتسوا ردراو یرلوا یوقو نتم یانب رکراک شاط

 یرلتا تآ مظع هناخ كب نالسراوو راردیا كنج هرات" قلاق نوکره رلنو
 بورو دادما زنا كس کیا هللا رلتا هغرو ودیا یرلتفاض ناقلاطو هزوو

 هدتعاس ه كرنکح نرلفوخ قلاق بونلتآ هلس ید كب نالسرا

 نمرل داش هملق فاصوا

 لب یراق »تن دادم ناچ یارک دک ید نون در .:. هنس

 ظفحی رللام كنقلخ تبالو هدقدالشاب هغمروا. قلاق نتیالو یرابق كب تسوسم

 طول هنابوف رہ ( كحنج رهن) یامرک الح ردشفلوا انب هعلقوب نوما كما
 یوف [۱] ندتتح ر ینبم ندرلاهنم تخرد لر لکش هدر. برق هل یعودلوا

 یسهسلف جا اما ردنمرک یلوبق ریو یلقدنخو ردعدآ زویشب یعرج کردهقنلپ

 نده اصآ هدنکوا یسوبق رو قدنخ یخد كنآ  ردمظع هلق رب انب رکراک

 رو ردرادزد یماغادحم راح كيارک دم یرادزد هرجا هلفو ردراو یرسج

 ىلع یجاح رطخوط ییقوموق نننفرط ناخو راو یراتکی نابکس یون قاربپ
 راشهطوط نطوهدهملقوب راتنکی زابهش یلقوموق ددع زوب هرص ینای كن آ و ردیضاق
 یهدلااص لاسوهامیلعیضاق رطخ وط کردرلهدآ دحومو نمّوم بهذلایفاش هلم

 هل هس كن املسموت رد ران املسم بصعتم نکل ردرالکد هدنهذم ییهد اما یدیا

 رلدحومو نمّومو ناملسم یرلکب یرابق هل هلبتمه كزعدنفا ناخ یارک دمو

 رو مارو رلیدلشاب هغالوا فرشم هللا مالسا بورق ین رازومود هل بولوا

 بشخر : ]۱( 
 بس ۷ ۵ ۸ س
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 یامرک ك نالسرا

 ها نوک ممنرلهنیزخ كنیراکب ینرابقالاح رلیدلآ ها ليج هنیر, بورو هبهنیزخ
 ناخ ملس ن دا ناطلس ) نکا ردراو هدهدرقح هناد نوا شب یتح ردقوح

 یعی ردها ندنوک اشاع بیر رازاب [۱] (۹۸ هنس یقاش برض هرصنزع

 هنیرلکب نکل . نعهدیا تحایس سکه کردرارب [۲] ردنک اخ دنبرد ناتسزکر چوب
 هغانوق رب ای هکبرب هجوک هنوق هجا هيب بوشوق رامدآ هکینای كسرو ایاده ناغمرارب
 هنا فوخ ندکلام و ندکناج قترا راردیا مست نیئاغو نیلاس هووکشپرب ایو

 ردق اید كسررو كلباو هنکیا رب دوخایو نوتتهلولرب هنیحاصوا كغودنوق رک |
 هلا ینایسناو دالواو ییاحو یلام و راردبا تباعر هدایز یخد اکس بودیا ظح

 ردیلاع ندنراقلزسرخ تاق كيب یرلقلرادنامهم هک اقح رارولوا نابروق کولو,
 هقرشفرط هدتعاس ۵ ندنا ردلکد صوصخم هموقرب صاعاصاخ تلصخ و هک اقح

 بیا هدنرانک رهنوب ردیک هنابوف بولک ندواط سب رهنوب ( كحنجره ) بودیک
 یوص نتره هدقازاو کوک هژنقو کوک اقح عرولوا لصاح کوک رک ا بیارضو
 هلا زملک هقو قرقو راشد « رکهکهدس رک ا» رولوا یربک | یلهصاخ ندنرارک |

 هدتعاس ۴ هنلناح قرشم هن ندنا ردوبوق تابح بآ رب راقبج یاب ءوسو یاب
 هنابوق رهن بولک ندواطشب یخدوب راریدیخد (كحنجلوس) و (كجما كوب رهن )

 بودک هدنجا رلرب یاپراص تعاس ه هلرانک كجا رہ ویو رولوا طولخ

 كب نالسرا نامرک فاصوا

 وقصم هلسافو ردا كسب ییا نوا یاغو كب نالسراوب هدنحشرات . . . هنس

 راطوب ینیاجرهنو یلدا رهنو بوک ندنجایوق كدشه هديا هديا كنج نکسایعر
 كنج هلبرکسع قلاق هدنسارح تاه بوک هفرط یرب هلی رامولطو رایکو [۳]
 قااقنک رید هديا نطوت بوک هنتمالو رطالا ندنا هنتیالو نازاق هديا هديا بوشآ

 بورک یرب یابوقمظعرهنو بورشآ نسارح تابه هووق هووق یرلنو یرکسع
 ' ناشلاع ناخ ناخ یارکدم هدن رلکدلک بوشود لخاد ود نامالا هنیرلکی یراق

 [ ردزبسهطق به راهخسن رکید ] رلطو : ط [۳] ردثلاج : ك [۲] ۹۷۰ : پآ۱]

 بسم ۷۵۷ تب



 یا

 تشدشملصاب هک ی كنسخ مامآ هدشجما قورت یا ضر ضان ادر

 ان وکیسهعب زا بثاح كنه ودنص سه سون راربد ردهدنجا هف ودنص صد ی رله رش

 ر ندرلناشید ناشی ورد هدهاتسآ و امل  ردیلهشود هل رابرد نفص و رلتسوب نوک

 یازفحرف یاح ون( نسح جن ترایزیارک تصخ فاصوا) امآردقوب هتسکهذی رف آدرف

 ادخ عنصنالوا هدارح که دنفارطا هناتسا وب ءرکر هدلی قاحیلوازوم هامهداشکلدو

 وقصامو ندحام ناحوناخواتخو اراخحو خلب ودنسو دنه هنیراهاس كرامظع تخرد

 [۲] كماص و هرتلکناو هسع و هلوهحو [۱] قارقو قازقو هکربو راغلب و جاقساو

 كلب زو هرک هج هنفارط هناتسآ و ندنجو برع لصاماو ندقراعادو هقسنادو

 یرلهاکرخو همسخ و راقاتوا رلرداح بولوا عج یراراوزو راحت ادخ قولخم ددع

 جنب هحک قرق نوک قرق بولوا یسایرد مدآ رازهلال یارحو بروق نرلقحالاو
 رولوا ارشو عب بوراقبح هتبح نادیم نرلعاتم عبج هوا بورود یرازاب نسخ
 اما ردقو یرللاتحا قانروغوا بودیا رظن چک هتعاتم كن هسک ر هسمیکر الصا

 كنسح جنب ۀناتسآ وب نامزلوا زالاح ندزوک همر وسا یسهفااطسکرح نامز یربغ

 هدنلحم رازابو اما ناقو اا ELA بدیع ۹ رارهلک یراناشی ورد نداتسعاد

 قرابق هتیرازامل ادعب بوتلوت حالاسرپ هل رلرکسع یرلکب نتسواط و یرلکی یراق

 ندنسح جن ترایز یخد رلزن ردعدق ناسل و ردمظع *کلوا چک

 بودنک هقرشبناح هدنجما [۳] زوار, تعاس < بوقلاق

 [؛] یاقرودود قاق

 ردلکشم تباغ یتحاس راتیالوو ردرومعم تیافو ردییوک ینرابق یخدوب
 هدنرافارطاهرکرب هدلس زاملوب عاتم اریز راردیالق یمدآ نوجما ناغوصر و همرقمرب

 هدراید وب اشاپ ناعع یلغوا صدزوا یتحو ردقوب یخد لو ها اما رولوا رازاب
 ندنوک ندننیدالوا هغا هدکدتا كنج هدخاشو ناورش هام بویلشیق هنس یدب

 یراهغا نوک بولک هتلودرد رکسع هل هدمب رایدنک بودوروب بوسک هغا

 یاهزودود : ك [4] اووا : ك می [۳] كنملف : ۳ [۲] قاروت :.* [۱]

tkتا  



 یالو یاطر ءق

 هدنرلتداعس نامز اماو ردرلسشم هک هب هکر ایم لح وب A ردب رله رش ماقم

 هدنرلکدلیا لاسرا ىلا کما توعد هند نراموق [۱] قاتقو قوموقو ناتسغاد

 ءرزوا قالوا یهاش غی غيل رر بوصاب هدغاک رب هلبکی یتمسر كنتمانعدب زای
 مالسا هل بود :هعاط ورا منم "حر ان[ بورد وک هنیراموق قاتسفو قوموق

 بوق هرجا هفودنص صد هدلم و یمر كه رش ت بولوا فام هلا

 هبا رلانب مظعرب هنرزوا بودیا نفد هدلځوب بوبوق هنجا اراخ كنسرپ هفودنص
 عیج ود كرک هسلوا هنوب ناخروه هدمب  راشما رلیارس نامهم بودیا راناتسآ

 راهلاعبابق  ةبح یراهاشداپ ناتسغاد هنیهدعب - ردیا مدهنم رارهرب یرلانب راتآ
 كنیراید ینرابف رمو ردیانایرج ( براوره ) هدنبد هاکترایزو ردرلشعا انب

 هدنابوق رهن بوق هلامش بناج بودیا عولط ندنلحم غاد شب ینعی [۲] قاطسپ
 رب هدنبرق ( یعابق یاباسب ) نا تیاغ یرایز ( نسح جنپ ) اما ردیا بورغ
 ؟ردهاکردولوا ( نسح جنب ) هدرایدوب ( ىلع خیش ) هددادغب  ردهاکترایز مظع
 یرلهسینک و یرلساپاپو یضاقو 8 اح یریغندراکب هدراتالوو ردهدندودح یترابق

 دقتعم تیاف هنترایز ( نیسح چن و اما ردرالکد ییاتک رلثو ارز ردقو

 لام كنیشک رب نب ردراشعا یضاقو اح هرلودنک ا و ندرلفدلوا

 هنسوبقبوروتک هنترایز نسحجنب بیشک یعودلوا یرلبلاغ نطناه هسنالروغوا

 یعودلا بودیا فوخ هغمروا لا هیوبق هسیا مرج مدآ لوا رک ۱ رلرردروا لا

 بودیا تأرج هسیا لکد مرج رکا ررو هنبحاص هلبا لاح رب بودیا رارقا یلام

 تأرح ندنکودنا باح ندقلخ هسیا مرح رک رولوا صالخ بوروا لا هیوبق

 رلهرفک تیب هح رولوا درم بونا هراقباق ییاعلهللاصاب هسرروا لا هیوبق بودیا
 كنسوبق هناتسا نالیروا لاویو راردنوفدم هدنکوا یسوبق كنهناتسآ وب راملسمو

 (نسحجنب ٌهناتسآ لاکشا شیاتس ) رلرید ردسهتخیسک كحو ترضح یسهتحن

 كبزوب هڪ هدنسانروا راذعهلال رازن یارح مساو زودر, مدآ ین هاکترایزو
 راونارپ طبهم بق دمآ رس رب هدنجما رثاهتتم تخرد شلوا بلقنم هیامس ج وا ددع

 قاط سپ :ك « س [۲] قانیق : پ ۰۱

 بس ۷ ۵ ۵ —



 ئاچ ایلوا

 یاب ینسب مظع ووکشپ
 لتآ روآ كنج هدیزک ددع كب شب هلجو .. یمسا ردنکاس هدنو یی

 یی ییا وکشپ وو ردراموق نارداهبو راربو اناوت تیا عردکلام هرکسع ایایو
 كننءهرد وب بولوا عقاو هنجا هرد یلاق ماو رب یک یارس هاب لاثم اق یلشاط

 یو یتسب ویو ردارس هسلند ربش ردوکسشب روم یلوا رکبب هدنراشاب ییا

 هللوب ندندرد قااق ناک بودیا نوکس ندنراید وقصامو روفنفو نيج تالو ات

 ثموف و هدرلنامز عیج یتح ردرلشلاق بونیدیا نطو هدنجنا ءرد ىلاق پراص

 رازق هوبمو بوبو رلایاده مظع رلنوب هناخ ردهلموف قلاق یرللادح و كنج
 ردرلابرفا ندنفرط یرلهدلاوو یلعا هللا ناخ رانوب ارز رلیدرو راياده رلنالغواو

 ندنا بودیا اشاعو بس نرلءهیانص لها هل بودا رلافصو قوذ نوک شب هدو

 هني بولوا ماع هدنو یدودح ینسب ["] ... بودنک تعاس چوا هقرش بناح

 هدتعاس ... هفرش فاح

 مد موق یاطرابق مظع تالو لحسلرد

 یدیایلغوا كوب كسك ارس یاطرابق وب اریز  رلرید یخد یاطرابقو ینرابق
 یاطرابق طلغ ندیاط لئابق شلاق ندیترابق وب ینابرع یاط لئابق هدنک اخ دادعب
 یاطلیابقو هنبرع سیک ارسكناخوک اله ادتبا ىلصا رلرید [۱] اترابقو یترابقو

 ندنتیالو هک اذش هسک ارج موقادتبا 6رداشکلد ماقمو یاحو دروب کیدرو هنبرع

 تردبوصب مدقهک اخوب هلاناخ ید راز ردراشلو اوون ندک اخو هدمب

 هتراررب ره ییا وب [۳] ( هنکهکرهن ) ندنا [۲] ( وکوک رہ ) بودک تعاس
 ماما هاکترایز ) بودک تعاس ۲ ندنا ردک هنابوق رهن هدیسیکیا ردنش كب
 ایلوا هدیزو تلود بطقو تلم خيش و ردق یلاع ماهو ردص بحاص نادپش

 ك (هنعهللایضر [4]نسح جنب ترضح ترایز ینمی ایرک هاکرظنماقمو اضصا ٌهدمعو

 دننکو کر هن ۵[ ۳] رکوک رهن : ك [۲] هاترابق : پ [۱] راو قیچآ رط- چوا (*)
 نح ترضح : ك [4)

 بس 4 ۵/6 —



 یدالب یتسب

 بب غ رردلک یتلخ هدنجوا یئاب كنهدرم بورک ءرالاکشا نوک انوک عردنوخ هصق

 هنسرالاد كرلجاغا ولوا هرجا رلغاد هنپ نرلولوا هدرانوب هدعب ردريس بیو

 یک لص ردق یرلوآ نالا هجیک لوا رلهسموک هریب اریز راروق هللا رهقودنص
 رالروق هراجاغا نرارادم شال نوحیکنا رار توراقبح نراولوا رلوآ ترفم
 هنیراتسوا ید بونیب رافاریوط هتشپ هتش بوموک هری نرلرادمهفیج یرلارقف اما
 بویاکب هلبا راکنفوت نرلولوا نوک چاق رب بوغی رالاجو راشاطو رلجاغا مظع
 دادما اما رلیدتا تیاعر رفاو هلاخ رانو رردبا صالخ ندرادروف ندرلوآ

 رهن ) ب دک هقرش تعاس 4 بوقلاق ندنا ردرالکد رایرکسع ارز رایدهمیا

 تاییح بآ (4 اک رهن) ندا رارید وص ءرق هرهن وب یافون موق ( هسفسپ
 ردیا بورغ هدنابوق رهن بودیا عولط ندنرلغاد هزابا هدیسیکیا ردرلوص
 پراص یفارطا لاثم هعلق هدنرانک هک اک رهن ( خوشمام قابق ) هدتعاس ییا ندنا

 هدنعاد کیا هن ندا (:لیو رپ ) هدتعاس ۳ ندنا  ردیوک روبمم 1۱] لرابشآ

 كنتیالو هزابا رلراما ددع چ وا وب ( پراو رهن ) ندنا ( یلارس ره ) هني بودک

 بم هابوق مش يک ريدا نر تر قشم بلک نداد [۲] لاقع
 هکالفا هقربش بناح هنب ندا رولوا ماع یکلوا خوشمام ید هدلحوو رولوا

 بودک تعاس ىلا هرجا رلجاغا کیم زن

 برع سیکارچ نہا ینسب دالب لیقت رد

 [۳] هدلحم یکدرک هرایدوب ندلصوم یکسا نہرع سکر چ ناخ وک اله ہکناغ
 ردیا بصن کاح هرزوا یعوق هدنوب [ه] ینینسب یلغوا كویب [4] بیرع سک ارس
 شعاو یوکشپ كنموتینسب مدقنام [1] ( یاقراح قاق ) بودک هقرش هني ندنا

 [۸] ( ابال كوبب رهن ) بوک یراغادبراصو یوصوب [۷] ( ابال ره ) بوقلاق ندا
 بودک هقرش تعاس ۽ ندنا ردك هنابوق رهن ید ره یا وب

 هدلحم ییدتا الحا بوروس : ك [۳] لافح : ط « ك ء س [۲] یرابزا : ك [۱]

 یب: 2 س [ه] كرع : ك [4] [ (م) ردللوا ( هدلم ییدریتک ) هروک هنتم ]
 بال كوس : 2 [۸] ۰ بال رم ؛ 4 « پ [۷] یاق راج : پ [۷]

 ٤۸ =۷ : یلجایل وا ےک ۷۵۳



 يبچ الو

 شرف سک ارس تا ۱1 عوشمام تیالو رررقن رد
 یجندرانوب  ردندنرلدالوا [۲] كنسک ارس ناک ندهنیدم و کم ید هلسف وب

 نک اس هدنجا رانامروا ناباخ و رلغاد براص هیاقلاهباغ هدند یرلغاد هزابا

 رب لکد یرکسع روا كنج گرد رامدآ زسغو و زسشاب لقا ندکب نوا رولوا

 بیس و بسح رشکیا ررب هدنراقانق یه یاحما ردراموق فرح لها یالآ

 رب بویلوا یناتک هني اما ردیراک اح راو یراساپپ نمی ردراو یرامدآ وفا
 بودیا طالتخا و رلزعا ارش و عب الصا هليا موق رب رانو ردرللکد ندبهذم

 هقاطربو راز, ماعط الصا هلبرل دا تربث ء یرغو رلزمرو بولآ زق ندهلسقرب

 یرلک اج هدنرازاغوب كنيراتاناوح ید كلرلنوب رازمشباب هنیرلش رب كرلۆوب
 قوواط یخد رلنوب رلرزک زسنابوح هدرلغاد یراتاناویح بولوا یرالجالجو

 هرفاسم اما راز نماءط بولآ نراقزرو یرالام كنهسک رو رازع رزتخو

 لاو رزعا رفس بودیا ناقو رازامالروغوا ناش رب بودنا تیاعر هاقلاهباق

 تاناوبح شهلراغوب هللا قاجم نکیا راو یراماعط هطصاپو دوخو هلقابو رازی رتبو
 را, بویلزاغوب نرلناویح زمس نامز لوا هیلوا یرلماعط یریغ رکم راز
 بوجبا یلوص لاب ردفوب یرلریزنخ اما ردقوح یرارغصو یراوزوفو یرانوبف

 ندنرلنازق یسل هساک هدوجو یرزقو یرالوغوار, ناغ كرلنویو رازمجما هزوب
 هز رب هلج هنی هسلوا یرلمدآ رو رلرشالغآ هحک لوا نوک لوا بولک هربب رب

 اداراو) بودا هماوا بولوک و همحماو هم رب هدنفارطا كنهدر بولوا عج

 نحالس كاپ ردراو یرلناوخهصق بیارغ ریو رارالرا نرلکروت ( اداراو اداراو

 یرایشیلغاب هنیراربرب راقجهتخ هشوک راج كجهجناردق شب نوا نوا هنبلا بوناشوق
 هک دنا حدم نیکو راکو ینتعاحش تبالص تباهم كمدا نالوا بوتود هدنلا

 یرلکجهتحم بودادرفاشو [۳] بودادرغش هاج هدن راشاب زوس یراکجهتخ یهدنلا
 اشاع رب ررودنوا رقج رقبح . یرلهتخت هجا لوا هدنشاب زوسیه هتبلا ررودتوا

 بودادرقشاج : .بودادرفشاچ : س [۳] كيكارس :ك [۲] خ ومام : كل [۱]

 سم ۷ ۵۴ —



 ی

 لاب جن رکیا

 ناج ىلع یلئامط هنتسوا ماعط نک رب لاب هني بویلطریآ یرللق هتسهآ هتسهآ بودیا
 هماعط ینا یلع وید « هدزس كروب » هدک دید « یدنفا ایلوا نسرب هل » بولک كب
 «ردسندنمولطنوف هسخوب ردبمندنمولطیع ابحاما ردلابیللق رب » بودیا فلک

 ناه هدکدید « ردندهرت لاب وب » هجزکرچ هزمبحاص وا ناجیلع ناه هدمکیدید
 مدالک | ریقح نکیدید « مدراقیچ ندنرازم یاب » و یدالشاب هنمالغآ زکرچ
 یسااب هدرلیآ نک ردیا ناحیع ناه مدامهلوا لئان شوخرب همالک یایازم اما
 هبا قودنص نشل كنساباب هنلاد كجافا كوب یهدنسلوح هرشط هتشا شلوا

 شاي لاب رایرآ هدنسهرا یدو و یعاشط و یمس كنسااپ یرلیرآ لاب شموق

 زسرپ نلاب بوراقیح یرللق شمرتک یاب هلبرللق یغاشط یمایاب_ةهبح هزبس یدمش

 زقح ناه هحنقح هرمشط ناحلع بود كم قوب یراق هزکیکجهبب قوب یرآ
 هزبب یدکر فاک ددمهرب مدقبح هرشط بوزایاقمح هرشط مرکیج هصوق هصوق

 بوقجهرشط یخدزکرح زمبحاص وا مدروک ین آ نکرکوس بوید یدتیا كنر هن
 نکردبا كرب هني ینغابق كنقودنص یساباب قاریلغا بوقبح هجاغا یغودلوا كنساباب

 لاب ناحاح یحاح » ردیا بونا عا ندخحافا بوس قو لاپ بزن و لرد تک

 بیر رب ید « هبا امد ناه » ربو « ررنک قو لاب یناح یمابب یس نب رتسا
 فطل بوشودهنغایا كناخ سک رج هلج هدوکشپ و هدعب _ یدنآ زم رسدرد بیو

 یجاح یارک یاح اما رلیدوقل آ هلببق و یناطاس یارک یحاح بودیا اجر هلبا

 یارکمنرق  رارید یارک ی حاج هنمسا هللاكلک هدوجو هدنمارب رایجاح اما ردلکد

 یدلاقهداید و راد وب یخدلوا قاریلغآ ردمرکم دوجو رب اما ردلغوا كناطلس

 دادمایلکشفوتهدیزک ددعكسب هللا راشکشی و بودیا مظع تفاض هناخ یخد رانوب

 یربشع یاقتلو یندو ( یوقرای قایق ) هدتعاس ٩ هقرش بناح ندنا بورو

 (بالرهن)  ردهدنرانک بال رهن قایق وب  ردروا یلزاص زویچوا عردییوک

 ( هشوقواحس رهن ) ندالناق هنابوق رم ردوص كوجوک ر راک ندنراغاد قودوزوب

 هدتعاس:..هقرشفرط هني ندنآ ررکهنابوقرهن بولوار یسکی|بولوا طولخم هنیوص
 تس ٩ ۵ تر

 سس سس سوم



 لج الدا

 هدتعاس کیا [1] هدکلوا وب ندنآ ردراو غاد كوجوک رب هدنرلءرا كرانوب

 بودبک تعاس ۳ هیهلبق تمس ندنا ردقابق یلوا زو ( [۲۷] شدب قایق )

 (۳) قودزو و وکشپ لزم
 هرکسع كيب جوا هل رولوا نکاسهدنوب یرک تمظع یب [4] قودزوب

 یسیدکناس و قاشوو نالبف هللا قالوا هدنجحما یرلغاد كنهزابا برا ردکلام

 هجروماب و ییهلاط و هجهرق و یرانغص ردق لف و [ه] یلتوا و هودرزو

 بوموک هربی یراولوا یک سکرچ یریغ موق و و  ردقوج تیاغ یرلقولخم مان
 بونوای راجحما یک قودنص یعرلجاغا دنلپ و هشم یریا رازعانیغا ناغی یعاریوط
 ررب هنجوا یغایا و یثاب كغودنص بودیا كرب مکح ینازغآ بوبوق ینرلرلولوا
 بولمراص بوراص هحاغا یودنص و هدنسهرا یرللاد كرلجاغا ولوا تولد كلد

 یرلولوا کرارولب رتزابب لاب بوربک یرلیرآ لاب ندراکلد لوا هدمب  راروق مک
 لاتمتیاغورلربشالغا وبد هدکلمنهج نعولوا یاو هسزعاب لاب رلیرآ رکا ردکلتتج
 مزو رارردشل وا هراقانق بولزافو رزنخ نوا شب نوحبحو ركنولوا لوا بولوا

 ندکلدک هدنجوایغایا و هدیااشاع یتنج ندکلد کهدنج وا یشابیرلد مهجن رللطاب
 هیادخ ( هبجحو هفطل تشذک رس تیاکح ) هلوا عفدلکنآ یناذعبوذیا ربسیمنهج

 نالوا زعاب قانق بولوا نامهم هدقانق رب هدرایدو نوکر ردشلوا هبوب ؟ردنابع
 هتبحمنادیم و یدلک بونلک | لہس بوقج هرشط لاایف بودیا كلمدآ سکرچ

 هنکق رب و لاب یک قاور فیطل هنکت جاغا رب بورتک هرفص ندنسیرد [*] رغص
 یاح یمابب م نوسلوب لالح راقانوق اشآ » بورتک هطصاب هنکت رب و وتس

 یلغوانام یتدز, یدید نسکدهنناجماباب نوسلوا لالح كيە یلاب یی « نسهواص
 هنسهک بوراو ك زع رللا كدشرک هلب وا هلاب کما عوج عفد یک شمقج ندنبیح

 هبهرفص بوراقیحندزب نغآ ی رالف لاب قوچیربلق بیاجم كپ اما نمرا زوک
 عوج عفد لس یخد زب « ردلاب یمابب من و كاشآ » ردا زکرح هثدوق یربلق

 قودوزو : پ [4] قودوزو , : ك [۳] سد : پ ,[۲] هدهکلوا : 4 .[۱]

 نا 3 ۱ یو" 2 1
 تبسم ۷ ۵ + .تتس



 تا ا وا

 یالو هفودوزو

 باسح هلو زویکیا زو و شاب زور هرلزق و هنالغوا ربسا رب اما رلرید شاب
 تیاغ راردیا رازاپ نجع رب ندالوا ها شورغ نوتلآ هدنرلارش و مس بودیا
 رفاو هناخ بودیا رلافص و قوذ مظع هدنوب نوک چ وا ردر_ تمینغ و زوجوا

 ردسابل یراد یتعی [۱] ردهطصب هني یراکعا اما رلیدا رلتفایض بورو راایاده

 همسقم و ینوص لاب یراتابورشم راررشب هلبرلهجاب هلشاب یراوزق و ینوبق هنی و

 زناملسمینوح رار هدیتا تآ و  رارجاازوب نکسک [۲] همرودول و ازوب مان

 یرللاوحا زکرح موق هل لصام لا . رارب زومود زمس بولوایللکش رالبق زام وید
 یرازف هوم یتح ردقاف آ روہشم هدضرا مدا یرالزوک كموق و اما رده و

 زابهلوا عیش لعفر هوا اما  رلردیا تافتلا [۳] بویلیب ینس بوروطوا هکیزید

 رہ بودیا رارف ندنراید وقصم ید موق و ( لا یود یاغو لایق رطسآ رد)

 رم . بوسمهرود نددرد یرانا قلق هدنسارح تاپه هدهه یر, بوتوا ییدا

 نک اس هدنجحما یرلغاد یمدا و یاقتالو وب الح بوتوا هنفرطزکرح یر یابوف

 رطب روز یتاوص و لقادص ,دحوم نموم جتا یف اچ ددع كس زکس . رولوا

 یاده رلربسا یخ و رلتآ هغروب بولک هناخ یخد رلنو  ردیاغو موق میحش
 دادما زادنا كنف حالس رپ ددع كس هناخ یرالوغوا یاقالو ندا رلیدرو

 بودنک تعاس ٩ هرجا راغاد پراص هنیناج هلق بونلطا هل یرلکب و بوریو
 بوک رلهرد مولعم ان یمسا هج و بوجما رلوص تایح بآ هج

 هقول همام سک ارم 2 نا ینعل هفودورو تالو عقرب رد

 لبج ندیک هناتسدووانرا بولوا ندنرلالدوا یشیرق ]٤[ شک رس ید موق وب
 مدق [] هزکرج تبالو وب ادتا عردندنرالغوا [۵] شکر س یشادنرق كنهمهلا

 هللا یعوق هزابا یعالو قودزوو اما ردقولهمام موفو قودوزو موق و نصب

 هللا هزابآ ناه ردهیراهزابآ هبنج و ترا یرلارشومسب اعاد راردعاشم تیاغ
 ( بول ) هللا نو ] بویلت : ك [۳] همرودنوک : ك [۲] ردهبطمم : پ [۱]

 : ك [1] سيكارس : ك [۵] سیکارم : ك [4] [ (م) رولوا بسام اهد هسلوا
 هناتسزکرچ

 س ۷6٩ بس



 هه ج
 يلچ ادا

 [۲] هدنکشولغ هرزوا ناخ [۱] بوسلیاحالسرپ یعوق یاقتالوبوب هل نوک یسترا
 یجنچ واكناخیارکدمحاج رلاقیرطیلع ایوک بودیا یماطابش یشوق ناغسقصرب بولک
 هدزی زرب هل زب بولآ هدرضاح هدرضاح ندنلا كناخ یناطلس یارک هباج یلغوا

 هدازهش ود هنوقودیلبا هزبب بولواناخ هلبا مایا روم کلب ردزعدنفا [۳]نسرود

 تحبو تخرو تخنو جات ید ناخ هراح رایدروتک هرلغاد بول آ یتخم ناوج
 اما  یدلق قاربلغ آ ناخ بودک هدیغوا رب نکر دیا منام, هنغیدلریآ [ع]ندکنهآ و

 موشروق ملایرب بودیا ظح ردق ابد ندنرلقدلآ ةدازآ ةدازپش یموق هسکارچ

 ( ندنراکرت ) بودیا رانامداش بوتآ كنفوت
 هداراو [7] شاو یرخا۱ 4 هنت هداراو [ه] شاو هداراو هداراو

 نویق یرکی زو هشوب كناطلس هلبا مرکتو عظمت قاریالرا نرلیکرت
 هدهدزب راو یرللعوا یارک نابوح هدنموفیمدآاریز رلیدروتک یاطلس بودبانابروق

 ثعابهغلتسود کرایدلآ بودیا بلط قاطلس هلیمان نوسلوا یلغوا ناخ یارک دمتم

 هدنویو رلیدلآ ۀدازېش هلسهنما هنقوط یعف هزب هلوا ناخ كرهدک مکلب بولوا
 ولتداعس  بودیا تدوع هنفرط تلود رد بولآ نذا ندناخ ناطلس یارک ملس
 قال | دنر واط تمهرش یرلنلق قاب كنبراکی نربش هلح و یدتک ههاشداب

 رایدتک بوتود هعرق بولا روز اروز ندنلا ناخ نرلنادوق و نراریزو وقصم

 نی هک زلید ندراکدرورپ هاشداپ نسس یهاا » بوردلاق لا هرانو, یخد ربقف ناخ

 *یلست رفاو هني ريقح رلپدنا رلاعددپ وید [۷] « بولوا شودرپ هناخیک من هدنامز
 ردق ولو ها یخد هدزکرح وب و ۍدلاق هلمدآ زوب ناخ هرک وباما مدرو رطاخ

 باسحرب هلبمان هلوب هدنرانبنام هنوک رب و  رارنکهلبا شوقود شکد نرلعاتم هلم
 هلو چ وا هيش قلشورخ رب و رلرد هلو رب هثیش ر نکد ها قرق  ردراو

 ییا شاب رب هراناویح یریغ و هریغص رر و هلآ رب و راردیا یباسح وب  رارید

 :س [4] نوسرود هدز زراسبز : 3  س (۳)] هناعش : 2 [۲] تولوا < 4 [۱]

 هدنر ( بولوا ) [۷] ساو : ك [1] ساو : ك [۰] ندنلاعو لهاو : ك . ندنلهاو

 (م) رولوا شوخ اهد هساوا ( رتدلوا )

Û esهود  



 ییریشع یاق الو

 كرالویو كربلا نوعلمو رلغاد هنبناح زدلب تعاتس شب بولوا لخاد هنک اب كاخ
 [۲]شبح كن هزابا رلرهن یاو ([۷] زاجم ین ) ندنا ( ینام رهن ) كرکح نراشق
 هدقانق ناریو رب بودنا روبع هللا رلتآ یرلنو  ردیک هنابوق رهن بولک ندنرلغاد
 لوامدزیو باده هناح نربرد یدک و اودرز ییدروكنکب وقاق بولک تسار هاخ

 كاله ندناروبو ید رلمدآ و رلتآ ها بوغی رازاق مظع هدقانق بارخ لوا هحنک

 رم ) پودک تعاس ۷ هنیراکزور زدلب تمس هنب بوقلاق یرحس ندنا  رایدلوا

 ناینط میظع نیرهن کیاوب ([۳] شوقاحس رهن ) دیمب یلزنم تآ رب ندنا ( ششپ
 هدنرانک یرب كرهن وو رازولوبق هنابوق رهن بولک ندهزابا ردا نایرج هرزوا

 هدقانقوب . ردرلواندتح یوروازاس:هسددعزوب لماک ( [5] یعابق كب [4] قزراب )

 ردق مدا كيب بو وشرق هلرلانعو جار كيب زوي نرهن [*] اشوقاحس بویلق
 بودیک

 ۷1 یافت و ووکشل ترتکترد

 ردوکشپ[۸] یلرابزآ یفارطالاثم هعلق یلوا زوبحوا هدنرانک یرهن اشوقاحس

 ردرلشادنرق یدب راررد یرالوغوا [4] قو هلوب هنبحاص تبالووب ردیتخت كب ین
 رددزّون لا كلوحوک ندنآ [1۰] ردقود هخس هدزکرح ناسل یدآ كننکلوا لا

 كنیراتبالو زکرح و و [۷۱] ردقوقاب ندنا " ردقورزاب ندنا . ردهزس لا ندنا
 چ لسمیرفاسم روق هنلغواینمسا كنیرفاسم هسغود یلغوا کردلوا یرالاخ

 [۱۲] كيب رداق هغابق رومعم هراپزو رلشادنرف ددع یدب روکذموو . نوسلوا
 ردراردامو میحش رنوب ندهنک ارجموق هلجو ۰ ردکلام هرکسع هدیزک حالسوپ

 هدنوو ردیراص یرلر, اریز ردرابلاغ هنلم هنیاما ردقوح تیاف یرامصخو
 اما رلیدزو قانوق نازق نازق یمهلمح تولوا نامهم هدنوا كنءهز لا الاح

 : ط . كب قورزاب : س [4] هشوقاحس : ك [۳] شپح : ك [۲] راج : [۱]
 : ك [۷] هشوفاحس : ك [1] ینابق یب قودزاب : پ [ه] كب قوزاب : ك . ك قرزاب
 هدنکشو هدیسهخسن س ] قوهلو : ك ]٩[ یرابیزآ : پ [۸] یاتتلو : س . یاقتلو

 ردقوفاب : ط . ردقواب : ك مس هپ [۱۱] ردقودهحس: ك [۱۰] [(م) ردزسهطق طقف
AEN]كس نوا :  

o Ba.سم. ۲  



 ىلج ایا
 شل زق نابرح سیک ارس نبا وقاق تالو زیر رد

 ی رانو ردندنتیرذ [۱] كبرع سک ارس ندیا رارف نداکم ید موق و
 و او ارو رد الت کش هل ان٢ زورا فرم یک هام

 ارز رلهملقص حالس نوجما راکشو دص هدنرلغاد رکم ردقو حالس تلآ قلفوح

 رانو نوحنکنا رازمتجحنا الصا یراتأت یاغونههو زکر ج هو ازای هن یرلثو

 زودنوک هجیک هدراغاد یراناناویح میم كموق ویو [۷] رازمنجفا هبهسک ید
 هنیرلناوبح ویرایمارحو راز رادروق یرلوزقو نوقبوزک رسنایوحبوقلاق بوت
 ینبع یندرلنو  ردراو یرلفارقنحررب هدنرازاغو كنيرلناوخیهو رازعا دی مر

 راردموق یلخاص یرانای کیا كنیراشابو  یلەبقرع هاس بویک باولا یک سک رج
 هدحتس هقح ردرانللاقڪ هلخ ردلکد شارط یک سکر خ راس یرالاقص اما

 زومود هدوقاقت موق وب الصاو راز وزارتو نازتمو رشنو ربشخ اما راردیا
 ریزخ قوواط الصا رلنو ود رلرب تساحم قوواطو ریزبخ ردقوت قوواطو

 رارجا وص لابو هژوبهمسق۰ قحا رازمحا هزویو بارشو رازمکیشمارحو راز
 .هننریشع یوقاقت وب یوق سکر چ ندنغودلوا یرابهذمیافم هرلزکر ح راس كموق وب

 رازاشپاب سکرچ موق وب هنیرافزرو هنیرللام كراو نوجکنا رلربد ردیموق دوفج

 یرللام ک ردق وج یرادالوا و تاناوبح ردقلوا رازغا بسا بوروا نرلبوک و

 كنازابآ هلج  یدرا یفرط بونج كنیراغاد یتح . ردشعود یراشاطو یرلغاد
 "همقص كزا یرلیزرد ردرلموف میانص لها هل رلنوبو ردشالو یوق هشدص

 .لماک داتسا رکید بسانم هنیدوجو كنانا 6رارکید راتعلخ یلاقو یلهدنکن قبص

 یسیرد اودرز تفحیللا هریقح زدن ... یمسا كنبرلکب راو یرلبجدو یرلب زرد

 .بودکنوکرب هرجارانامروا هلاش بناح بوقلافندنا یدریو یسیدک ناب تفح یللاو

 یشزق بع سک ارنا[ نناقن ال و تریشع هم ظع تبالو جم دع رد

 كرانوب ردندنرابسز كبرع [4] شکرس ندیا رارف ندهنیدمو هکم یخد موقوب
 یلقالو : س . یاقتالو : ]۳[  رازمتجا ییهسمیک : ك [۲] كني : ك [۱]
Nسا  
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 هراغم ر یمسلط

 رافیص سوماج رنوا هنیرلجما كراهرجبنطو ناغزقرب ره کراوب رانو شموکو نوتلا
 كرلمکسا نوتلاو [۱] رانکشپو یراشبش بابکو نوحو یست رزو مس راسو

 بودبا رظن هزعرررب نکردیا یرلاشاع بو بیرغ وب رای ادخ ناسح
 هرکص ندتعاسرپ هلزحرلقفر هنب كر.دیا هش ود كما قلزاردتسد [۲] هتمسرب

 هرشط ناعو لقعی هللا ذوعت كيب زو ندنکوا كمدا جوط لوا هنب هلتمالس

 بوبهرتدیک نازخكلرب یرلزدو یرلکروب كمه هني اما قدلوب تحار بوقچ
 وص روننع هرجا یملاةفرط یدیا قاسلآ رهاوح رب دوخایو نوتلارب ندنآ کا

 یدیاررقنمالواهسیرهبولوا كالهمدآ ندنبرض یزروک كمدا جوط بولوا ارد

 اشا یک رازب اما رولوا یصی مای یک یسغابروق لوک نیا مدآ نیہ یزروک ذواو
 تایسلطم بیو بيرغ راقج هرشط هلتمالس [۳] نسزالآ یش رب بودیا
 یسهبمست هجو كنسهئد ,یعدآ هبیمدا موفو ردقافآ رومشم تیاغو ردهاک اشاع

 نینرقلاوذ ردنکسا هجشرلمعز كموق وب . رارید ینریشع یعدآ هلیبهبس مدآ جوطو
 بودبا هداراغمو یناسلطو هدک د لکه لګ وب بوای ندرانداعم عیج [ع] جوج ای دبس

 بودیا هخدو نزخ هدنوب یرارهاوج و یناوا مس فح اہب نارکو هنیزخ میج
 رایدنالق ود ردشمتک کما طولخ هزکدقآ یزکدهرق بوسک نزاغو زکدهرق

 كنيوص ناغلا رازق ندیا نایرج هدنکوا یسویق كناراغم روك ذمو اما ردققحو

 ییزواویرفمو یدنه نيد مالوا اشک هخد شلوا نوفدم ردقلوا هدنراسیو نیکی

 هڪ یلاثما كنون هدناتسزکرح وو ردقو یرصح یدح راو یرلرباقم یورو

 نکل ردقوب یرصحو دح کراو رلهخدو تایسلطم تابیارغو تابیاح هنوک كيب
 هدنراغادو نکودیا تعنصه ردشملوا عقاو هدنجما كرلمدا هلا یک یوق هسک ارچ

 زوغوا یسهلوقم ماہ یعاد و یاب یالارب راز الصا نکودیاه رانداعم نالوا

 بناحناخ باوری ودا دما رک شع یاکتف وت ودق كيب هاخ یوا موق هدنوو .ردرافدآ

 بودیک تعاس ۵ هرجا راغاد هبونج بناج ریقحوب یدتک هق رش

 [(م) ردیللوا (همشر) یسورغود] همسر : ط . هثیشر : ك (۲] رظتوکشپ: 2 [۱]
 یجوجأمو جوجايدس : ك [4] نالا : دل 1,

 تس 8 6 ۵ تس



 ىلج اید
 یشرب ندرهاوج لام نالوا للغی هدرجنا زکسرد ماقیج هیورک هلبا تح بودیا
 زاوپق زکهسرلآ یشرب ردقهرذ الاو زشراقح تمالس بودیا اشا نامه زکسزالآ
 ءروا هروا یزس مدآ ج وط نارود [1] هلا هنروص بوشطینوص ناغلا رازق بونابق
 بول آ لدرخ نادر, کكيدنا هللابن یشکزوقط هدکد ید ردیاشاخشخربخ و دروخ

 ندوبف هرمتط هللا ذومت كيب شم بودیا نیم وید [۲] قایالا یشرب هللا تعنصری و
 كمدآ  ندجوط؛تفص ود روک م :بورنک هلنمسا ظفح اب بودنا تأرج هرجا

 روتک یزروک یهدنزموا بوبانیوا یک یصاقر تعاس یرلزوک نکرک ندنکوا
 ردقوب ررض كاروق یدمش نهراقفر سکرح یمدا یدالشاب هتکرح روتک

 كقروقنامز لواهیارونل وبیئرب هدزکیرزواو [۳] هدزکتلا نکراقبح هرشط اما
 هلبرانک یبوص ناغلا رازق هلتمال- یرجنا ںدنا  رایدریو رطاخ *یلست هنمهلج وید
 توالت هلمسب بوراو هنسویقهرافم جنکیا یرجا ید بوک نکراقآ بولروک

 هدهشوک ره. زالوا رییعت ردنادبم مساو یلخرب كدروک بورک یرجا كرەديا
 كيزون ابوك عردرونم ردقلوا یحما كيارافم ندنسهمشمش كرلرهاوج نالوا ییغی

 هدام. جواو هدرحم و هدر نیلاعلابر هلا لصاملا رانی یراشاط غارح بش هدر

 ثقولخحم یه هدنما مساو یاراغم وب هسیا یدتیا قلخ قولخم حوریذ ردقه

 ندرلنداعم هنوکی یانوا لصاحملاو ندره و ندشموکو ندنوتلآ هدنو ]٤[ یرلهثج

 یر, یرو راررود لامالامهرجما راغوب ندنرلعاونا كنيرامسق حوریذ شهلوا انب

 یرلفایا كروصرهو رلررودهرزوا قایا تاقردنا تاق یرالاثت قولخمیه ءرزوا

 رهلانبعو رج لانیعو هزورپ ونالسو دج ریزو درحزو سالاو توقایو لعل هدنرلتل آ

 كنهرافمو رلرطی لاعاپ راشموکو رانوتلآ چیپرک چیپرکو رابرهکو كمسلانعو
 عصر تیاغ الودح البو رلءهرحنطو راناغزق ندشموکو ندنوتلا هدنفرط غاص

 بویلوا شیلک ای هدیسهک ( قابل ۲ ) ] زوال ۲ : ك [۲] هلبا زوپط : * ؛ س [۱]
 (قایال) هدنر (زال۲) هکمردبا نظهلفلوا شنود هدل ون اتسا یلچابلوا .ردیسهجهل یوطانا

 یطاطخ كاتک هکنکع دوخایو رولوا شا دیلق نتسهحهل یلوطانا هيا شعد رکا . زعد

 . هلراهثج : ك [4] هدزكبلا :ك [۳] [ (م) ردشمزای هروک هنلید یدک هلغلوا یلیلوطانا
 [(م) ردشمزای هللا نیس هروک هنفیک یدنک ییسهک ( هثج ) یدنفا طاطخ ] هلراهبج : س

۷4 
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 هرافم رب یلمسلط

 تسار همیظع ناراب رب هدزمکیدلک هلحوب هرکرب مکیدتیا نارای یلمرقرب مان ناجح یم
 یدید قدلوا صالخ ندرومضی بورک هنجا جافا وب لتا ددع یدی شت بولک
 هج رک ردمیظع یاع تربع تخرد رب شملوا قلخ هبق هبق 8نادم كوب رب اقحب
 رات یهدنادتم کةدنک وا یسوقا ییسهملق :كنسهریزج یوکناتسا هدنجا :زک دقآ
 هنسوبو یحاغا یورس یهدنجا یرلهحاب یسهعلق ارداب یللاب هدهروم هری زجو یحاغا

 رامظع تخرد هنوک كس هاو یحانا نکروک یهدنحما یغاد [۱] ایوار هدنتلایا

 نانلوا قلخ هدنتالو یعداو رامظع تخرد نانلوا یک ذو اما مدتیا اشاعو ریس

 تخرد هاکاسشامت ادخ عنص بیو بیرغ  رازامهلوا یلامن رب كنەببط ةرجش
 هیوا مظع تخ ردرپ هابوب هدهثجویو هدنماقو دقوب هدنیمز یور ړعا هللا  ردمظع

 تسناسرد ) مدمروک یربیک تخردرب هلو مناب ناهج عردلس زوظوا ربقح هله
 یعدآ هبهسک ارج موفو ( یعدق تایسلطم تابیاحم ةنهک راکردو یمدا موق هيمشت

 . وشراق یسهلبق كمظع تخرد نالوا فوصومو روکذم عردلوا یبصا كنسهعو

 یاراغمرب هدنشاكيوص مان ناغل آ رلزقو نکتک رازق روک ذم هدننماد#لرلانتق که دنس

 هدنزوب ما كنارافموب راقبج هرشط نداهتیراغوب یبوص نافلآ رازق ۰ راو مظع

 ردراو ردق یدق مدآ ین [۲] مریدق کیا یدق راو یتروص مدآ رب ندجوط
 جوط لوا یزروک امنا راو یارک زروک ندج وطرب ردق هبق هدنلا غاص كنآ و

 ردهدمآ کک وج هدب نموا زروک هک اما: روق هتنزونوآ هحهاک فوبللانضا مدآ

 هل رانک كيوص ناغلا رازق ناقح ندفهک لوا هنندبا دارم كمرک هراغ لوا کره

 جوط یئک نیتسا كمرک هبارافم بوک ندنکوا كمدا ج وط لوا بوییروب
 ندوف ینکیا هجن رک یرجا ندوفو هله راو ید وقر هدنزوب ج كمدآ

 ربقح دعوت اما [«] ردنایاع هله رلنوراق لام بایسسارثا هد [۳] رلتغی یرجا
 یمدا نالوا نمراقفر هدکدید ردسنکع كعاربس بوده یرابا ید ایم مدتیا

 اشاعو رس [6] بوروک هدزس رکا ]٤[ كدروک قوح زب یدنا یرتسکرج

 داوقنجا رطسیدنهدنسهخسن پ [*] نلىغي : 2 [۳] مزب : ط ءك [۲] اباور ك [۱]
ULEرابووگب یا فل نه ]تا  
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 یلخ لوا

 [1] قاحهنادق رام بوقلاق هرزواقایا رامدآ هرزوا رلءود بویللقر, یقاحهنخیم
 قیرقو رلرسکا بوتمرط هحاغا هلبا نابدرن جاقا و هلرادنک راکرخآ ۰ رازارآ ری

 كجاغاو ندنراموف یاغون رابتخاو یعوق یمدا ریقحو یتح رلرلخبم یرلهراب الاس
 دس نارقلاوذ ردنکسا نا کرلیدنا باوج هلبوا . مدتیا لاّوس ندنعرفو لصا

 نیما لیربج  یجاغا وب نداوام تنج ءدکدنا ثکم بولک هلحموب . بوپاپ ج وجا
 مکیدردنوک ایاده اکس یجاغاوب یدلبا مالس اکس هللاردنکسا اي بوروتک هردنکسا

 ندنسوهدنس بورود هجن راو هتماق زور بوکید هلون ردلاهن رب كنجاغا ابوط
 اقا وب نیما لیربج ود رانسلا تدابع مدننف [ هتنط چ ند فاران م نکن

 ندنآ بوزاق یرب یخد ربمغیپ ردنکسا ردشمرتک [۲] هرکشا هلبرصا هللا ندتنج
 یرلموم لاب هدنتلآ جاغاوب نوحکنا هتشا ردشمکید یاغا و ضخ ترضح

 یعیدید كياطهجاغا وب هللا اي مدتیا ربقح رلیدروباوج ود زرهدنا تدابع بوقای
 زعدج زغد عی رلیدید زرءهدیا هجهلبوب كدروک یی و ندزع رلدج اما قرط ۳1

 هک اقح ( همیظع ٌهغلابم یامنتربع) ردرلموف یالا رب ند ی ندرلنید ردید

 یرفناد كيب زوپ هرک هجا عردلوا یتمالع هتسلوا رمعم لی كيب هج تخرد وب
 دوخاییبویوروق یجحا ور ندلس كس ردقو ردشع ینشا شاب یک ابوط رحش

 هي ردنادیم عصاو یلبخ رب بولوا شوب یجما لصاملا یعیدلوا قلخ هلتوا

 [۳] هدنسربار هر كتخردوب هدنبناج هلبق یتح  ردیلهشود راتسوپ هدنراهشوک
 كنکوروچ هدنرب وبق اما راو یسوبق رب هدکلککوب جالوق ییاو هدنیا جالوقرب
 یرلتمهرها هع كرلءدنوروهدننآ یتح مدروک بودا دق هلنارظن ناعما قو یتمالع

 هنفارطا كنوبق تارا بحاصرب ويد رلذسهمسک ها هطلاب یتفارطا یسویق كحاغاوب

 رورود هداشک هج لب ۇش ناه ردفو یرلطانف كنوق اما شمالپاق صد نلاق

 ]٤[ بارح یسانب هلبق رب هنجما جاغاوب یراملسم ناتسغادو یرارانا یاغون یتح
 قتح . راردیا تدابع بوغبص دمحم تما ردق یللا زوب زو هدنجما جاغا رلشعا

 هدنسهنیس رار : طع دل ء س[۳] هردنکسا : ك [۲] یجهقاق : ك [۱]

 بارح اعهلبق رب : ك [4]
-- ۷۳ 



 جاغآ كونو ك یرلةدنیب اط كذموق یعدآ

 نوجیکما لصاح نیقیلانبعو نیقیلاقحو نیقیلالع ریقحوب یتح  رنالبغالوآ نویق
 .مدآ شب قرق كيب چ وا مدلعدآ هدرهظتقو ینسکلوک یلادرب كبالاب ةرجشوب

 كنبرللاد یهدنفرطیه یدبا شمنشود هری رازهلال رازنجیهاس كتخردو هري

 تخرد وب یلاعت هللاهاب یخدو یدشمشود هر, هدایز یخد نانحیمه یرلباج لط
 .هنوک ررب یسادخ عنص لاهنیه بوک هکردشملوا قلخ هدهبیرغ لاکشارب هل وا مظع

 . ودیا نط حوریذ یتخردو ندیا رظن ناعما ردجافا رروا قرب رون كلام هحور

 رازتمو رلهعاقو رلهفص هنوک كيب هح رلتاربابحاص هدنلظ كمظع تخردوو

 رلهعموصو رلهفص نوک انوک هدنرارانک رلبراحنوبعو رلخیطمو رلءهروصقمو رلتمیشن
 تخرد وب هدنلم یمسوم زارک هدزوم هام هنسره اریز ردربسلابجاو عراشعا

 ندنرلهفلخم.هسلا نوک نوک للم كمدا.ی كن نو: مرک لآ شید, كیالاپ

 .هجیک قرق نوک قرق مرک امرک هليا یسهلبق سک رچ یمدا وب بولوا عج رامدآ
 .مالک ُهصالخ  رولوا یمایرد مدآ یبهیاس كتخردوب کرولوا قارازابو ارشو مس

 .یراراجت هعبس میلاقا لصاحم لاو وقصامو روفغفو نتخواتخو نحامونجو دنسودنه

 اشاح مثاشاح رلنالواتسرپرحش بودیاتخورف نراعاتمتمسقیذ عم هدلحوب بولک

 رب ردا شتسرپ هجاغاو بودنا ذاحتا دوبعم بوروک نرونم یور كلر كتخردوب
 .كتخ ردوب هنسره . ( مظع تربع یاشام ) رارولوا عح رلءرفک یناعا جاغا یالا

 كيب زوی هرک هج هنفارطا كجافا و هتبلا رلندیک بودبا ارشو عیب بولک هتل آ

 .هرزوا یرللطاب نیا بودیا ناغارح هحک ره بوقای یرلموم لیو یراموملاب

 دع هنسهنکرپ هنیس كجافا و مدل کحهدک سکه هتبلا یخدو  رازنپاط هجاغا
 .لصااو خیمو لعنو رسک او یرلهراپ مد قلعتم هبرج تلآ ردقلوا باسعو

 ور ندلیبكيب هم عردیلخیم هدجاغاوب هسیاراو یراهراپمد هنوک كيب ردق هدناهج
 ردشلواقرفتسم هنوک انوک دیدح بونود هب یاوحختدالوب ندمد یسهثج كجاغاوب
 .یتمالعرب هدجاغاوب كمیکیه هکراراقاق یرلمد هجاغآ وب هرزوا یرلهلطاب معز لوا
 هراتروق بودیا تعافش دوخای هبموق هنباذع منهج بویعونوا یعدآ وب جاغا هسرولوا

 .یدیدح. زدلاوح رو هنکیا ر هدررب یو مدآ رب ندنفارطا كتخرد وب یتح
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 یلح ایل وا

 موق رادمانو ردامو عش ردقلوا اما ردکلام هرکسع هدیزک كنب چ وا هلج

 بیسنلابیسح یسهلح و ردقوج تباغ یرلتاناویح ینمی یرللام نکل ردرالکد
 یراق سکرحو هزاب یعوق وو ردندنرادالوا ,رنک ارج ندنع شیرق موق
 هلحو ردیجا هسرولو تصرف یعوق رانات اما رلردا تیاعر بوبتا الصا

 عح ك وکشبوو ردراو یرافارقنح ندجوطو ندد هدنرازاغوب كنیراتاناوبح

 تمظع ندنرللوغوا یارکنابوح نالوا ناخ زونه یخدو . ردرلمیانص لها تلخ

 ناهخ بوروک ورغم ناخ مز یتح راردتناما هدنو "ناطلس .:: و ناطلس یارک

 تخرد فلرعلرد ) ... راربط هجاغا هلج یعوق یعداو اما رایدتبا ظح ناهج-

 یعدا ناشکدق دمآ رس رجش یربکدلبا شتسرپ كموقوب ( میظع یاغتربع یابتنم
 هناسآ حوا هدیداو رازن عساورپ هدرب هدیعپ هفاسم یلخرب هدنسیبونج كنیووکشپ+

 ردیراصیرلقاراب ردلکد یحاغاقاوف اماراو یرلکرب لاثمقاوق هنوکرب شمکح دق

 هدنلا مدا رب ناغ ردقارپاب هعالوط ندرودم  راقوق یک نارفعزو ربمعو كشمو

 تعتص بحاص ضمب تح زمتک هتفهر یسهبط ٌهحمار ندنلا هسلهووا ندقاریو .

 یتح راقوق یک نارذعز یرابایم بوبوق هنجما یرلبابسا ندرلکرب وب راسکرچ

 بولوا رفتم یوو كلر هسرود لیپ زو  رارروتک ایاده راید رايد ندرلقارپایو

 ییایعرک یسهثج ندششا كمظع تخرد وب" رولوا هدایز ید یسهببط حمار
 هلمحاما ردجاغانلاقهبنصو ات یدشواقهلالا هلج وک قدالقاحوق [۱]بوتود هلاللا +

 رالقاحوق قاجنا مدآ روا ینربیه [۲] هدنراتسجوب کراو یرللاد ددع شع زوب
 كراثادوب وكرللاد رالفاحوق مدآ رشتلآ مش نالوا هدنربیه كرللادددع شمت زویو

 ردشلوا ناشکدق شمکحرس هناممآ ج وا یرللاد كيب رولب هلابانج نیاسح

 هنفارطا و بناج هرکصندنکلککوب یون مدآ یللاقرق یرللاد كوب روک ذم اما

 هدنسهناحو لظو هباس كتخردو ؟ردرامظع لا شم زو ملاپ یرضود یغود.
 وروس كم هدنسهاس كتخربو اخ راق هدنسکلوک هسلوروق نالا هاکرا

 هحناک هنسهک ( یرلتسجو ) یهدنتم ] یرهثج هدالرلنو : ]۲[  بورو : ك [۱]

 [ (م) ردشلک هلحو قرهلوا طلغ ند( هدنراهثجو ) دوخاب ند( هدنرادجو ) هکنکم ۰

— Vf). تس. 



 یوق یدآ

 .مرابجهرف هرب ردیا ناخ رایدل  یربسا تمهرش روزاروز ندناغ بود .رید

 .رایدررو هسیک كيب نوجیکنا اکب  ردیساهب معاق شعلا هلا مجلف من روواق كما

 .راکرخآ ید هدف الصا یدتبا رادایرف هح ود بالا نوع مییسا مت هی

 :بودیک تعاس ه هقرش بناج زب هعرق رلنآ بودیا طددب هبینیریش بوجآ ا
 نکر دیک قارشآ رلغاد ندنا یدلاق مدآ زوب ندنرللوق ودنک هدنناي كناخ قاجنآ

 .هدحم وب هلیراربر, یراکب تریشع [۱] لتارکم كد ینارازم رب مان ( اشهب )

 .ییفی هپد هپد هل وب بویلوا صالخ ناج رب هدندنسیکیا بودیا مظع كنج
 زکر جهلا هزابآ ندنآ  ردرلنفی هبوا ینلرانم ناتسزکرچ هلح . ردراو رلهتشپ

 .ندنآ بودیا رلاشاع كيب زوب هجو بوک ینغاد [۳](خخراق ربخ) هدننیبام ییالو
 یرلنوب [۳](یرهن شبوقهشب كچوک ) ندنآ (قوتکیدب ںہن) ندنا (بوس رم )
 .هنس رهب ردیک [4] هنایوم رهن بولک ندنراغاد روبوا رلنوب بوک هلبا رلتآ
 یرکشل هزک ارح ناک هدادماو کیچ ناخ بوم ندنناغط [6] یوم

 .ملا باذع هحیک لوا بودبا نصحت بوباب رلهملق [1] ندراسلاح راک سا

 نکتک رازق یافو موق هرهن وب كدتا حابص بوریوج رلباک بوی هدنا كرکح
 .بوریک هیوص وب هلا هع یرلنیلک بولوا یوکود راتات هرک رب اریز رارید
 .ردوص نوملم لااةقیقح . رارید ( نکتکرازف ) یاغون هرهنوب نوجمراقدلوا قرغ
 :بوئلوا روبع هفرط وشرق بولوانکست .یناغط كره وب حابصلالع ردنابحبآ اما

 [۷] ییدا موف تالو زکنا رس رد

 راکرخآ بودک هدنجا رانامروا هدتعاس ۸ ندنآ  ردیمدا دودح ءادتا

 .بودنک ههلق تعاس ۳ رحسلالع بولوا نامهم هحکل وا هدنرانک هرد لوک رب

 .زوبشب هدنراثک ینوص ناغل آرازق هدنبد یرلغاد هزابآ ( یعدا وکشپ فی رمآ رد )
 ردکب [۸] یزوکید یمسا كنیکب بولوا نک اس هدنوب یب یمداو ردوکشپ یلوا

 : دا ال شیب ا خمخاق ريخ : ضد جنخاق یخ. E یا : ذ « س [۱]

 ..یهوق هشب رهن : س , یبیوق هپ رم : 2[ه] هابوف رم : ك « س [4] سپوف هسپ
 یزوکیو : ط[۸] یمدا : ءس [۷] ندرلیلاچ : ك [1]

-- ۷۳ ~~ 



 یلچ ایلوا

 راهدنورو هدنیآ هلج ردقوب یربماجو ناخو یرارازاب و یوشراجو یرلهسینک
 الصا ككاسوف ناکیار هوش كلانم و لام كسلوا رفاسم هدوآ رب اما رارانوق هراوا

 .هدننازق كناب قانق لوا هسلوا كمصخ ردقرهو زعآ تباصا ررض [۱] کلاله رب
 كناب قانقو رلهدرتک اطخ رب اکس رلرولوا کیروغوا كنس هللا راشموق نالوا

 ینس بولآ نوک مودوا بودا تربغ هسلوا جاتحم هعوواط .. كبحاصوآ ینعی

 لیلق *یش رب نامز كجهدک یخد نس نکلو ردیا تیر بویلیود یني راص
 هدناهح وب یراهبوبحم و بوبحم ندنتاجودع ردیاظح بولوا كن آ ناهج كسررو

 یرلتآ نالکو هلوا یلزوک یتالو ناروح كغرش ماش و كسع رکم ردقوب
 یعوواط [۲]روف ویعوواضنایو یسیدک نایویماوهدرزلاثمرومس هدنرلغادو رولوا

 هدسداسملفاو ردق و یرلهحابو غابنکل ردفطل تیاغیماوهو بآ و ردر ومشم

 .بولوا یرلتالوصحم نوک انوک هدنوک نسکس بولوا دیدش یساتش تدش نغالوا
 یرلنوک انوک ٌمویم هلح یربغ ندراو رجحناو نوتزو ج روطو نوهل هدنرلغاد

 ردراتسردنتلخاماربلک مدقم یشق هلا قالوایرانماد زربلاهوک راید و اما ردراو

 راقیفررکسع حالس رب هدیزک ددع كيب هنیرلترضح ناخ بودیا ید یرلاتاع وب
 یرلرکسع یلروصنمو یرلکب نیریش ندرکسع نلک هلیب ندمرق هلبا ناخ بورو

 رب نشلوب قولح هلزس مها-شداپ بولک هناخ یرللوف وبق هلجو یرلموق قاردابو
 هناخ کی یغوا یارک نابوح بونود هیورک | ]٤[ رازبت رللوق ناخ [۳] زلوا
 وش مناخ ردیا یب نیربش ناه هرو نذا ناخ .هدنرلکدنا باط نداوبد زرهدک

 هل زع وقمزب هو ]نیس نسوزو هتلاهزبب یناب تم هرش یر زووقضم نالوا هد ولوق

 بودا سح ور, ندنامز ردق وب بوشود هعمط ود نسرو هدایز لام كدلآ
 ینآ نس یدلوا [] قلناخ یی رفاک لوا كدلوا لوزعم یدمش كدراقاص

 ٩ هراز, نا یب هدزمضدراو رستم هرش ها یی ر یدمش . نسرروک هدف

 : ك [۲] (م) ردهدکمنابوس هسد ( لاله ) هلو یمهلک ( لالخ ) هدلوسات-ا [۱]
 نم ).یسورغود کلب ] زلوا رب یاخ هلکزس : ۵ [۳1 یغواط ريق: ط .. یغوواط وروف
 تیاخیب : 2 [۰] رزب رب رللوفناخ :4[.۵] [(م) ردنکع قلوا (زلوا و نولوب قولح

 — ۷۷۳۸ تم
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 و و 2

 یرلتداعو لا وحا دگر چ

 یلامت هللاصاب هجنروس نناق زویوا هنیزوک هتیزو كمدآ نلیحما یناق بولوا هتسخ

 یرلهرحیسو یراراحس زویواو اما راراه [۱] هتشيا یزوبوا بولو افش هتسخ
 هتشا زالآ زف بوروزق همدآ هکدزکرح موق بودیا رذح ندرانآ ردوصرب هقشب
 رددشاند یک | نوعاط هک اقحیدرد زوواواما ردق وب نوعاطهحرک هدسکرح راید وب

 زولوح وقهرق هدمور اما «الابذوعن ردناغهلوا هدهحوهلو هدقازقو هدوقصم رايد رکا

 [۳]یسدب یهدند [۲] یعادروا روکذموب بناح نیزا  مالسلاو ردررقم یسلوا
 شارواندرلاتنم تخرد مظعو ]٤[ ندنک اح تاق ترود لاثم هعلق ینارطا یغاق

 یرافارطا كنیروکشپ و قابق كنيرات الو سکر ج هل ردروصیک یسملق[ه] ندسح
 یرالادجو كنجرابره گردزایوقمصخ هنیرارر یراموف ءزک ارجهلح ارز ردهلوب
 [+] ترآ ندرلغادو راردهدعاص بولروغوا نراررو ردلکد كسکا هل راربرب

 هزاب ینشآ و [۷] هزابآ قووصو هزابآ شماقو هزابآ هبنجر هزابا هشدصو هزابا
 هسک ارح و ید یراموق هزابآ هل لصاحاو هزاآ [۸] ناشرقو هزابآ وراقوبو
 كنج بولک یرانمشد ندفرط رب نوکه هتبلا بولوا رایوق مصخ هنیراتربشع
 هدوکشب رو هدقابق رب یراهفاط سک رج وب نوحیکنا ردرللکد یلاخ ندلادجو
 ر و یره ر ر وا و دو ی
 یرلغاد ولنودوا دوخاب رلهسلواو هسلوا هتسخ هدنرافاق قبص قص یرلمدآ چاق

 قلنامرواو قلغاد یربغ رب بوغارب وید ردزسروغوا قایق و [4] هسلاق هدهقرا

 نوخیکنا رلزروا هشتآ هلج نرلقابق کسا بوپای قابق لاثم هعلق ر یی هدنجا
 یراوکشپ [۱۰] مدق بانو یرلهجابو غاب یک ییالو هزابا كنبرايد زکر چ وب
 بوصر و نامزو ناما نآ لوا كيد رفاک هنموق سکرح وږو ردقو یرلقایقو

 ندنغوریوق یرازومود زمس اما  رارید ( هللالا هلال ) یخدو  راردیا لتق یمدآ

 الصاو رزاعوق هغایق یایالوا یزومودو رازاملق زات بوتوت جورواو رلرپ

 : ك [ ؛]یمدب : ك [۳] (م) ردیللوا (یغاد زووا) یمورغود [۲] هشآ ۲ : 4 [۱ ]

 وص قووص : ك« س 1۷1 ثرا :ك [1] نتدنسح : پ . ندبشخ :ك ء س [ه] ندیلاچ
 مدق تبا :ط «ك ءس [۱۰] هللاق هدقارا یرلقلنودوا :ك [4] ناشم :ك «س [۸]هزابآ

 ٤۷ - ۷ :یلچایلوا تم ۷ ۲۷ تم



 یلچ ایا
 بوللوا -[1] یح هسکرب كنهسنک لوا رکا رولوا صالخ ندلوا لاق هللاماب

 هرزوا تققح مدآ نالوا هتسخ بولبما یناق لوا هسزالو [۲] یشاط زوبوا

 هلکه رک بوروردلو هدنرانم یرلزووا و رلمدآ یضعب اما ردک بولوا درم

 زوبوا وب یخدرب کلب بولوب افش [۳] یسهتسخ یانوم هرکص ندنغیدردقاق ینیزاق
 یهدنکهبوک ود نسما: لولح هراد ةشالو زوبوا زغرب نالوا هدناح هسرولوا

 روشكن آ هللادابع هلح ندنآ رلراغ هشت آ نرادص ٌهفج كزووا نومام هلی زاق

 الصا یراشل كرازو وا نوعلم لوا ادخ تمکح اما رلرولوا صالخ [ع] ندنرش
 یقآ نکرزک هدناح یخو زووارب ( زویوا یامت ربع رگید عو ) نموروج هدرب

 دوخای بولو زووا یتدالوا دوخاب یعدآ رب هدقدردوق بولک یقو اما زم

 رزوبوق بوما نناق ندنغالوق بویلقاحوق یمدآ لوا بولوب نایرع شءرک هیوص
 [ ۵] یدکود زووا ی ددم هرب بولوا هتسخ هنوک ندنوک مدا لوا ناهو

 [۷] هرلهراحس ]٩[ الزویوا یرلبرقا بودیا ربخ ود یدجما مناق ندمتالوق و
 ندنجا ینمدآ عرارروک نکرزک [۸]یرلقانقو یراوکشب رش رابجشاط بورو لام
 نوک چاق رب بوتود یا نآ لوا ناه شعود هنوخرپ ساط یرلزوک بولوا زونوا

 قردابو غاب یربغ اریز رلرلغاب یرلبیا ریصح هنیرلقاو هنزاغویو بویلغابهلبا رلریحشز
 كمدآ نالف بولوا هاظهنوک ندنوک یغولزوبوا نکیا سوح هدنوک چوا رلزاعود
 هدزوبوا رکمدروس کی ردراو یاق هدندرا مغالوق [4] هدتسا مدجا نب نناق

 هني بویموروح مدوجو نامز مکیدلوموک هنن كعرلاتا زوبوا و [۱۰ ] كعروک

 مدتیا نوجما قماشاب قوجو نوجما كما كنج هدنزوب كوك بولیرید هرک چاق رب
 ندنناق بویلپاص نفیزاق نلتروکوب هني هنکهبوک كزوبواوب هلیتزاجا كنم هدکدید

 (م) ردیللوا (یجشاط زووا)یسورغود [۲] (م) ردیللوا (کعهسکر )ی ورغود [۱]
 : ك (4] (م) ردنکم یقلوا ( یسهتخ ناق وب ) دوخای ( یمهتسخ اتوم ) یسورغود [۳]
 دوخای یللوا ( یجشاط زوبوا ) یسورغود هک نکع [3] یدتود : ك [ه] ندنرش روش

 (م) ردنکع یبلوا (هرلهرح- ) [۷] (م) ردهلکر یریآ هدیابو ( همالزووا = الزووا )
 (م) (هتفیا ) هدزلد کیدمیش] هدشا : ك ]٩[ (م) ردبسانم اهد یلوا (یرلقابقو) [۸]
 (م)ردنکم هدقلوا ( كعوروک هرازووا ) یسورغود] كعرهدد زوبوا : ك [۱۰]

 تس ۷۳٩ —
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 یس ٥ رجس لک رج

 یرلجواو [۲] هتلبو رالووادو [۱] بولو رلریزنخو كشاو تآ هدنزوب ر قدراو

 شمقج ندرازح و یرلشل یسورکنم لف هناد چاقربو یرلهرواجاپ نورف یلق رص

 ردیرلولوا كراوبآ ورانو قو راک و نابجونالبو ریصحو قانحو قادرابو یراشل مدآ

 شلوا زم روک رازنح نیمز ندراش شحوم یلاثما كرلنوب هنوک كس زوي هڪ و
 تاناوبح یلهحشار دو شمشبش نوک انوکو یرلشل مدآ ربسا یلصد یغایا یضعبو

 نالوا هلمزب اما مدیا رکنم تباف هرابش لصاو ربقح لصاا یدا قوح یراغل

 یهبیرغ تالاوحا وب هدرلن آ امدقم و رلیدلاق هدنرح بوروک کس هم لرکسع

 ندای یللا قرق بودیا [۳] نیک یرایشک زکرچ اما یدیا قوج رامدآ شمروک
 نامز یربغ اما رلیددلدیاشمهمروک نرلکنج كرازوبواهرزوا ترفو هبنصو ورب

 هیاوه نکرلردیا كنج هلبرلپوک و هلبرلهبرع و هدر هلبرلربر یسهناد نوا شب
 ( عظع یامت ربع یاشام رکید ) رلیدبد یدلوا اشا بج هحیک و اما یدراراقح

 هرف هسا لوا دوخاب هساوا هتسخ لس مدا رب ناه زالوا نوعاط الصا هدراید و

 ییدهتسیا هدوکشپ رب ابو هدقابق رب رازوبوا هحیکوا هحنلوا یرلهحیک [4] زوجشوق
 صالخ ندنغل زویوا زویوا بورودلوا بوجبا نناق كمدآ غاص دوخاب كنهتسخ

 یی [ه] یشاط زوبوا هدرایدوب رولق هتبلا یتمالع زووا هدنرزوک اما رولوا

 یرامدآ زکرح [۷] رالدحا یللکش امکح بسنلابیسح [1]ینلپ زابرحس یداج
 بولک هنیرارام زوبوا شلوا امدقم بوریو لام یرابحاص ولوا هرلنآ ردراو

 قاخ لالاف شلوزوب یغاریوط بوقیچ ندنرازم زوبوا هجیک وب زونه هک رارروک
 مدا یزو سعود هوخرپ ساط یرازوک ؟رارر وک بوزاق نرازح زووا بوشوا

 ندنروک نراد ص هشال كزووا نوعلم ناه شاوا یزعرق بيق ندنکیدحا یناق

 بوبالپاص هرب بوقاف هنکهبوک كزوبوا یتفیزاق كنیلاج مان نادرکوب بوراقبج
 مدآ نالوا موحصبولجا [۸]ینامو رلاقبولوا لطاب یرحس كزوبوا یلاعت هللاماب

 زواج وق :ك[ 41 (م)ردیللوا(نیع)یسویغود [۳] هنکتو : 2 [۲] بوكو : ك [۱]
 قلوا ( یجبلس ) ی ورغود [3] (م) ردهانعمر صوصخ هارو ( یشاط ) یهدارو []
 (م) زدیلاوا ( یاق) یمورغود [۸] رابتخا : ك ۱۷] (۸) ردنکم

 — ۷۷۳ 6۵ س



 یلچ ایا
 [۱]رلیاو یرلنرواو نالی هدنرللا بونب هتیراولوا هود هنیرلکردیمل و یراشلرغصو
 هلوکیرلزو وا زکر جوبو یرلهرحیس هزابا قارحوا هداوه هللا یرلهلک هود و تآ و

 كنج [۲] هلاوهرب یرلوداح كموق ییا وب هجیک لوا بورک هنیرلربرب هدنزوب
 ندرلعلا هحصو [۳] یدلزغ هنوک كيب هج عرایدلبا لاتقو برحو لادجو
 كنجمرک امرک تعاسیل | لماک بورولا تشهدرب هزممهلح بولوارغاص زی راقالوق

 یدالشاب هکمشودیراهراب ]٤[ فرطو ریصحو هک هزعرلرزوا بولوا یدام مظع

 یرلقرقبوکن دنآ یدلشاب هکمشود یراشلو یرلهلک هود و تآ و مدآ ءربصیدرا

 [5] رلهلوس یلقرص كجهلس نورف و یرلهراب یراکلرکت هبرعو یرلهراب هتلبو

 یر زعیرلت آ نالوا هدهرمشط هجالسشاب هکمشود رلرسهنیو [*] یاپابو هبکو اباو
 بوناش وبزع رات آ هج ندنفیداجاصبوغای [۷]هزیمظعشت آ و ندعزجو ع زفو دایرف
 هنیرب,یرلوداح هزابا هلاد یدب هل زویوازکرح هناد یدب ندنآ كدتبا طبض هلبجوک

 رازکر چ رلیدشود هربب بوقوص نراشاب هنیراتلآ یرلندرک كنيرارب یر, بولیراص
 یزووا مزابا ندننادرکكنيزوبوا سکرح کیا اما رلیدریآ ندنرلررب بودرکس

 هنی یشب كنيرلوداح هزابآ ددع یدیو خاص یشب اما شلوا بوجا نناق كسکرچ

 نرلوداج هزابا نکا نناق كنيزوبوا زکرچ ریدتک بولوا اوهر ندرب
  كنبرازویوا موق کیا هحبک لوا لصاملا رلیدقای هشت آ رازکر ج هدلحم لوا
 شاخرپ شاوص ردقل وا هدایس جوا بودیا نرلاشاع و ریس هعالشاب هک وا راسورخ
 دایرفووب غهجیکل وابویلواریرح هلباراملق هنوربیعت هلبا رللید هن کردشلوا شایغوا
 تحار باوخ زعزوکالصا ندزمتشهدو تیشخ و فوخو ندنسهحبص قریو دعرو

 نا رارولوا شان بولوا رامو رات رلوداح هلج هرکصندکدنوا راسورخ بومروک
 . هدعب یدشود راش مظع هراغادو نامرواو هری ندکوک بوق یخد یدروتوکرب

 هنیمزیللحم یکیدتیا كنجكرزوبوا هداوه[۸] بویلیا حالسربنارابییخر, حاصل !یلع
 یدلرغ + 2« .س[۳] .هبوا اومر : 2 [۲] رلساو : ط . رلیاو : 4 [۱]

 هدنسهخن ك [1] یرلقرص هکنوس كجهلیس نورفو : ك [ه] فرظو : ط ء ك [4]

 (بولوا) [۸] (م) ردبسانم اهاد یلوا ( هری ) [۷] (م) راو ( کتسو ) هدنرب (یاپای )
 (م) ردنسانم اهد ینلوا

 — :. ۳ 6 هتتس



 یس ه رحس ر

 یس دپ قابق
 یلهاخزوجو|شملوا عقاو هدننمادیتاد زوبوا هدنسکلوا یزکرح یاقواخ یخدوب

 شیقو زاب هدننیبام زکرج هلبا هزابا یغاد زوبوا روک دذ موو [۱] ردقانق رومعم
 یسلاشردلصتم هزربلا هوک یسوارب عرددئلب هوک یلابق هجالارب لکد كيسک | یراق

 قانقرشی آو رشب ندفرطره الاب لبجو ردیسارح تاهه هدر, قانق شب یفرط
 ردنایاع ندر

 تارو وا ةرحس لادجو كنج یاغربع تابیارغو تاماح ناپ رد

 یرلهرح-وراحسیه!یرازووا كنموق هزابا هلازک رح ن کیا هدقابقو ربقح +

 بوقانش نامرهج بوق ماش یبخکآ نیر الات رو
 شت آ یوزو لود نکشلوا لظم بشر, ندرمشنو رشح هدنامسآ جوا بویق :راهقعاص

 یرلتروع زکرحیه هکیدلوا نشور زوررب بولوا لئاز رظم بش لوا بوتو

 هرقوب هرک رب هدلیب یهالاو كدتيا لاژ- ندراسکرح یدیا نکم راهسهلشا شقن
 بوجوا هدنزوب لوک یرلزونوا هزابآ هلیرازویوا زکر چ مزب هدنرهحیک زولوجمنوق
 [۲] كدتیا اشا | بویقروق بوقیح هرمشط یدمش راردیا مظع كنج هاب راربرب

 یک دی یک نخ ۰ ید رب شمرلرد هراوذاخح راحس كعد زو وا رکم رابدبد

 زووا ناه و ین كدتبا مارا لهس بوقبحهرشط ندزعراقانق هلزع راحالس

 راپوکو هززوا رامیظع تخرد شعوق ندنرلکوک یرلءهرحیس هزابا ندندرا یغاد
 هنوک كيب هڅو [4] یرادکیوس نرقو یرلکلرکت هبرعو راربصحو [۳] راهتلبو
 كزکر ج مزب یر ناه رایدلک هرزوا یعاد زووا قارحوا اوهر, بوس هرلابشا

 یراشیدیک یراشید لف شمتغاد نرلحاص ددع زو هح ندنجما یعاد [۵] ی

 یک یرلکرد یک ندن رلزغآ و یرلقالوقو ندنرلنورویو ندنرازوک شمقجح هرشط

 و تاز هننرلق رح قلاب شلو وا ندجانارب یره بولحاص هیاوه راشت آ

 :ك [۳] (م) ردبسانم اهد یلوا (كدبا ) هلیسهفبص رضاحرصا [۲] ردقابق :ل [۱ ]

 شیح : ك « س [ه] یراکنوسنورفو : ك [4] رهتلاج

 بس ۷۳۳ تس



 یلج ایل وا

 نکرع ندنجا ییا زورووب ناخ هدعب ردبموق یرانات زورون یالارب ردیا كنج

 رانامروا تعاس شب كرهدااشاغورمس نرله«وبحم یاغونو فولآ | باده رلتآ هغروب

 لک هاوق رب بولک ندنرلغاد [۱] زووا تار رای" ره و ( نوو رپ نر

 هدتعاس 7 بوک هلرلتآ 11

 نامرک سیوق | ملف سرهفرد

 ناعسکر ج یلغوا صد زوا هدنحرات ... هنس بولوا یسانب کنرف زونج ..
 جا رب نيتم رب هیهعلق وب نوجا كمردنا تعاطا نراهه اط سکر ج بودبا حتف اشاب

 مدصهو یرادزد ه الاح عوج زو هبارخ هلبا مایا روم ا اس راصح

 هدنجما اما ردهعلق قاحهلوا رامع هدنک اخ یزکرح یاقوتاح ردزاو یراصح

 رارولوایصاع كلهبيد هسرولوا نکاس یموق زکرح اریز هلوا نک اس یناغو زورون

 (سپوقآ رهن ) بیرقبهعلقوب . ردانعر ٌةماقرب انب ریکراک شلوا عقاو هیارح زودرپ
 هدتعاس کیا ندنا ردک هنابوق ره بولک ندنغاد [۲] زووا یخدو

 یایوص قابق
 ردقابق لاثم هیصق رب یلوا زوشب هرجا ناتستخرد راذعهلال رازنح یارحرب

 لها عبج رارلشیا هدنرلوا هلح قوي یراناکد اما ردرلمیانص لها یسلاها هلج

 رولوا نک اس هدنوب [۳] یرکیب ناخ نالوایب یاقوتاخو رلرونلوب هدنوب رلتفرعم
 بولیریو ایاده رازق هبوب و راهلوک بوبحو راتفایض هناخ هدنوب ردمظع وکشپ
 قسفر هزعدنفا ناخ هدنو یدنلوا ناسحا هربقح و یر ]٤[ كتهدنسهزات مالع

 بوریو یاغوت زورون لتآ درج كرب چ وا و زکرح یاکنفوت كيب نوجا قالوا

 [5] (نبشره) نکردک هدراناباخ قلنامرواو قلجاغا هقرشفرط هني تعاسرب ندنا

 هدنرانک رهن وب و رلبراق هنابوقرهن بولک ندنغاد زوبوا یخدوب

 مالغ : ط [4] یرک ناج : ك [۳] رووا : ك [۲] ژویوا : ط . رووا : ك[ ۱

 [ (م) ردنکع قلوا ( كت هدیسرو مالغ ) دوخای( كاهدیسران مالغ ) یسیرغود ] كنسهزات

 زبش رهن : ك « س [*]



 تن نخ اد اب

 ی هعلق نامرک زو رون

 [غ]هسک ارج سیناالاحرلرید [۳] یارک ناخ [۲]بوبوق نمسا كناطلسیارک [۱]هناخ
 را لآ هسرولوا رفاسم م هدنوا هحىکل وا هسغود یغوارب كنیرپ هک رده وا

 رارروتک بولآ انآدوس یربغرب ندیوکرب ینالغوا نآ لواو رثروق هنالغوا لوا
 كدروک هلبوا هنپ الاح ردیا شرورپ بویلسب [ه] یآ هدایز ندنسابابو ندنسانا
 ردویراءدقبأد راروق هنالغوا یدآ كنسوشموق هسيا قو رفاسم هدنرلوا رکا

 ددع كس زکس هلا تاناوح یعی ناوارف لامو اقنع یب [1] یاقوناخ و اما

 رادرب رامسالاصخرو راطقالاةعساو رب تیالو وو ردکلام هرکسع حالس رپ
 ندنرلجما یسهرفک قلاق بودیا لتق نسهدازش یلارق وقصام هللا قالوا هدرایدو

 زورون موق نلک [۷] بوبوا نسارح تامه بو یلیدا رهن هديا هديا كنج
 نک اس هدنلحاش نابوق ره رهدنک اخ یزکرح یاقوناعوب [۸] یرارانات ااژ ریما

 كيب ینلآ و رکسع كيب نوا هلج ردراشلوا شادرق بول آ زق ندزکرچ بولوا
 نک اس هدیاقوتاخ و ناخ ردرکسع ردامو حلسم یلتاوصو یلقادص تیاغو ردابوا

 بودنک تعاس ۲ هلاش بناج هلبا مرلقیفر هتب ربقح نکیا

 نامرک زوروا هعلق نره

 رهن  ردشمهصی نوجرطاخ ازرع زورون ناخ یارک دم هدنخرات . . . هنس
 قاریوط ندجاغا هشوکراح هدنحما نامروا [4] كلود رب هدنرانک نابوق مظع

 هن رع تمس ورق لوس ردەقنلپ یوم يیاو هلق رر هدنسهشوک ترود ردهءلف الود

 شبو عماج رب هدنجا هعلق ردرلوپف رظان هقرش هنیرانک یره ناوق وبق كوچوک
 یسهناخهبج و یرایجشوط راو یراپوط یهاشلوج وکر رب هدهلقرهو راهناخ انب رکراک

 فوخرب راردیا هظفاحم هملق یرارانا زورون هلح ردقوب یرلتارفو یرادزدو

 هلب رلایقشع زکر ج وهلا قلاق بولوط هیهماق یرالابعولها كراتات هج هدنلحم تیشخو
 یرک ناخ : طظ ءس ۰ یر لاج [۳] بووق او نمسا: 1 ۲۲] هنا را 1

 (م)رولوا یبا امد هسلوا (ینا) هدنر كنسهلک (ین) یهدارو [6] هسکارچنیآ :2 [4]

 ۰ یرارانا ازریما : ط « س [۸] بورا : پ . بووا : ك [۷] یاقوناح : ۵ [5]
 كلزود : ك )٩[ یراراتا ازما : ك

 ببج ۱۷۳۱۷. سس



 حیا وا

 یخد رارهنو [۷] (ناغربارہن ) نیش تعاسیکیا هر وب و ( یرقناش ره ) هدنبرف
 هدتعانن و ندنآ  رلزلقاق هنابوف ره .بولک ندنرلغاد هزاب

 یر كنکب یون انار یس یوکش انا هسک ارچ "هلق تالو

 كك ردرلوا یلوروا شقو زاس ددع زوسشب هدنبد یرلغاد واح كنءزابا

 زکرح یلکنوت اياب و لقادص و لتآ درج ردا كب نوا ردقونتنآ یمسا

 نا رلردا لاقو برحو لادج و كنج هلسهزاب هشدص اعادردکلام هنراتکی

 یدریو رامالغ و رازق هدیزک بویلیا راتفابض هاخ بولوب هدنو نرلترضح

 هب ندنا بوشوق قفر رعسع یاکنفو كيب ندرلنو هناخ ندنا یدیا ندنرازف

 ید رلنوب ( هزاتسرهن ) بیرق هک |( موق ادا رهن ) هدتعاس ییا هقرش بناح

 ' رلامنم تخردو رلنامروا هقرش تمسهنب ندنا ردبک هابوق رهن بولک ندنتیالو هزابا
 نوک تعات 4 هرجا

 انار كحوک تالو رتفدرد

 هراب قرف بولوا كلام کک ردام و عیحشو رومعم ندااژ كومب کلواو

 ندنا ( نآ رہن ) نوکلوا نکرلک هلزنم و ردکلام هرکسع كيب چواو هغابق

 یرلتاح بآ ددع ترودو ( ناغروبا ) رهن ندنا ( لی رهن ) ندنآ ( لیاحره )
 ننرلغاد [۲] زویواكنهزابا ید رلنوب كدتا روبع كلرکح رلانعو مر هلبا رلتآ

 هكرارهنوب اما رلرتشیرق هنابوق رم بوک ندنکاخ ربغص ءاناژوب بودیا جورخ
 راقآ نوقشوج یدلع بونلوا انب رارسج جاغا هندکیاو كدک بقایا نک
 هدتعاب ۵ قرش فرط هنی ندنا ردرلتاح بآ

 یاق و اح مظع تالو ةعاقرد

 نالعلس ېارک يز هبا ردیارک [۳] هاج یني ردیرک ناج یمسا كنیکب
 هحنلک هاند ندنردصم یسانا هحنک لوا كابان دلو نالوا كلوب نکیا رفاسم هدنوب

 هبناج :ك [4] هساج : ك [۳] رووا : ك [۲] ناغربآ : ك « س 1
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 یمهءلق یرقاش

 اما رداسز هعلق رب انب رکراک رب رودم لکش هرزوا اق نیمایر هدنرانک زکد هرق

 زاسددع زوب هدنسهرشط قاجتا . ردقوب هتک رب ندداز یمدآ و مدآ الاح کا
 هعلق و و ردیرلغاد اپانا یرلهسکا راو [۱] یعانق یرلزکرح هک افش یلونروا

 ردشمقج ندنلا رامعم سدنهم داتسا زونه ایوک عردهملق دق زرط عنصم ردقلوا

 ناتسدوانرا و ناتسبرع یعوق هک افش و ادتبا یتح رافص یک هرب كيب هتل و
 نکسمو یاح یلح و ادتبا بورک هتنامل اینا وب هدکدلک هلرابک ندهبنطنطسق و
 انا وب هرکصندنرلنامل هطولوا و نامرک نبا .دنرللحاس زکد هرق کردراشمدیا

 ندراکروز رکزور زکس هللا قالوا قجاراد یرعا ردقوب مظعناهل 7 یک یناعل

 سوروا نامز ضمب الاح شمراقح وجا ندنامل وب یئامز رافک یتح ردنایل نیما

 لوق هنجما بونلوا ممرت و ریمعت هعلق وب شمرارراقبج ندناهل وب بواک یرلاقاش
 یرلعاتمیربغ و یرللاب و یرلغای كني راموق یافو و سکرچ و هزابا عی اسنوق
 یند یو ربقح یتح یدرولوا نامل كلشا بولوا رهش ردنب رب بولک هدنون

 [۲]ینسپ ره بوک رافلجاخا و ارح ندنجماینربشع هکافش هنی بودیا اشام و ریس
 رلتآ یخد ینوب ( یاج یزب رهن ) بودک تعاس رب ندنا بودیا روبع هلبا رلتآ

 زدلی بودیا عولط ندنرلغاد وقاح هدنجا ییالو هزابا رهن کیا وب كد هلبا
 بآ رارولوا بصنم هنابوق مظع رهن كرهدیا نایرج هرجا کاخ هک افش هنفرط

 ههاسس رحم ینشا ندنزاغوب نوخادا ید نایوف ره ردرلهراج نوبع تابح

 [۳](ی وق ره) هدتعاسج وا هرجمایزکرچ هک افش هلق هن ندنا رولوا طولخم
 [4] بوک هلا رلتآ ید یلارس و ینابوق رهن بولک ندنرلغاد هزایا ید و
 هدتعا . ء

 یرشاش هعاف تفص رد

 هک افش شما ناریو بودا حتف هداز صدزوا بولوا ینرف زونج هني یسباب
 كنهعلق و هنوق یاغون موق هنجما اما ردهلق قحهلوا راع رب هدنک اخ

 :س «پ [۳ 1. بجا اش 2 نا یا :طء دل « س ۲۱1

 بولک ندنرلغاد هزابآ یخد و : ك ]٤[ یوق رم : ط « یسوق رم : ك « یسوق رم
 بو هليا رت ۲ ید ین ۲ روعیراف هنابوق

 منمرج ۷ 0



 يلج ای
 سک یه بوقای ینیموم لاب رب هدکدلک هنادیم یرلءهرفس جاغا بودیا ترشابم هماعط
 رلرلشاب کی. ماعط ندا بونبط هموم بوبد ( قوهمام واد وناد ) ءرکرب هنموم لاب

 نایرد ) رداشاع بیرغرب رارردلاق ءرفص بودیا هوا هموم هرکصتدماعط هتن

 [1] شباح یرک ناح سوسم قورزاب یدزولا لافخ ( هک ارچ موق ءاسا

 ضایب شاوروا ندهبک ضایب یرلتروع هل ( هزک ارج ناوسن یابق لاکشا رد)
 بویلانح نرالا بودقراص نرلجاص یک یرلتروع راید یربغ اما  رلرک رهقرع
 همقصقجاراد ررح و یصاغوناولا یرلتروع راک نابعا و رازلهمروس نرازوک

 (۰۰۰)۰ ( هزک ارح ناز ناشن ءاما رد ) رلربک ناتفح

 راو یرلبیاح تالاوحا هلوک كبزوب هرک هج كنءزک ارج موق مالک حقن
 یرلتابو مشمو تالوک و بسکوراکوراوطاو عاضوا كنموق ناتسزکرح عب اما

 یراشورو شدنج هنوک هن یلامتهلاءاشنا یخد و ردهرزوا لاونمنانلوا ر رحت هلح

 یبهلبق هک افش وب نوک شب زعدنفا ناخ یارک دم رونلوا ربرحت هسرولوروک
 تمالم و ناطلس یارک یحاح نکراقلاق ناخ ندلح و بودنا تکم هدنووکشت
 وند زرولوا شادقارق بولرآ ندعاغ بومتک هلوبمالسا ناطلس یارک

 نامرف ید قاروطوا نوک چ وا هدهک امش وب هنب ناخ هدنرلقدروا شاب بولک هناخ

 ا, رع نرللحاس زکد رف هلاراقفر بولآ تزاحا ندناخ رقح ناک هدا
 بوشآ یرلناقلاب ناتسلکنح و رلغاد هیهلنق بناح ندانسهلسق هک افش بولوا هناور

 بودک تعاس۷

 ان | الاب ةعلف نیم ر لاکشا نابرد
 كلام ینرف زونج هدعب دونلوا انب هدنرصع رک ردنکسا هدعدق نامز .

 ۱۳ ا ناف کرج لغوانمدزوا هدرا + ۰ هنس هدب. .زدعلوا

 هزابا و زکرچ صام ردشلآ ندکنرف تسد یخد نسهعلق اپانا وب هدکدنا تف

 یسهءلق شمار. هرزوا یلاح بودیا مدنم نرار ضعب كنهعلق هلبا قالوا هدنفرط

 زاو قیجا رطس شب هدنسهخسشن 7پ [۰] شیاح : 4 ء« ب [۱]

 ت ۳۲ 6 هس
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 یرلمحما « یرلع كرازکرح

 " لادرخ بوک ود هدناوحهنوآ رب یزیوچ کردشپهنوکرب لابزس . رارب بورطب هلابزس
 كنرف یزهرق بوراقبج نغای كزوج و راروق هرلهساک بوردشرف هلبا زوط و

 بویوق هنجیا لاب زس روک ذم نغای رنیپ هلیغای زوج یزمرق لوا بوکود هلبرپب
 یرازونیهویشابیروزوقو نوبوق زمس یئدو رلر, هرطاب هرطاب هلابزس وب هطصاپ
 هلیغاب كهریوب و ینکءربوب و [۱] ینسهجم و یندرش و یرکیج عح و یرلقنرطو
 هدرونت نوتبسب یتویق روک ذم بودیرا هدرلوص تاق ید هزک اپ و كاپ هل

 رولوا كليا ایوک کراررشپ هدرونت نویق هلبوا اما راررتک هتفایض نادیم بورشپ

 هدنرلغاد و رلررشپ هلو یخد نراراکش ییهلاط و رغص و هج رق هدنرلغاد و

 رار بودیا باک یرلکدروا و زاق و یرلق وواط مان قوواطهرق و جاروط و كلکک

 نارآ و ناقلاط و [۷] یزق یدوس تآ هلج ( هک ارج تابورشم شیاتس )
 یلطاطو یرلوص لاب یطاط و یراوص لاب ناکسک و راازو نکسک و یناریآ دروف و

 تبحوولوترواشماقوزاس یرلوا هاحرارحا زآ ینوصیرثک ۱ رارجمایرلازو همسقم

 هدنرانای ډه یراحالس و هدنچوا یرلشاب یرلتآ ردرلوا یلوبق رشکیا ولوروا
 بوقای هدنر اتروا كنيرلوا نراتخرد هشيم كوسب یرانوک شف رارطی بورود
 یرلوا یسا یک ما رلرروطوا بونشود هدنشاب شتآ هلبا یرالایع و لها هلج

 ردندنسیرد نوبوق: یرلفدصای ردیاهشود رلتوا هدنرافهاطی كنرلارقف ردراو

 یرلهناخ رفاسم و ردیلهشود هلبا راک و هک و لک كاپ یرلوا كنيراهزم اما
 یرارفاسم بویمونوا یرلمدآ نسکرح رشکیا ررب هدهناخ رفاسمیه اما ردهقشاب

 ردراو یراش د رب اما ردرلمدآ تسود بیرغ راردیا هظفاحم ندزسرخ

 كلهتفهرب هسیا راو یسللاقص رک | رلردبا شار نلاقص هلح یرلمدآ هدنشاب زو

 كنغاب ۷« :ندنرانلاآ و" زاراقرق ندللاقس هتفعنه» راز اقع ردق شا شک

 کیا يهدنراتتسوا كنراقالوق بودنا شارت نشاب هحنراو هنسهک | ندنسهنروا

 هلیغابهنیراچاص نرللا هرکصندماعط یرلارقف ضمب ردشقراص یرلجاص كنیرانأ
 ( هسک ارجموقبآد نییآ ) " رارلبس ءرارب بوبمقیب نرالا یرانایعا اما ۳[ ]رایس

 رولیس هننرلجاص نغ ۽ كنرللا : ]۳[  رق یدوس تا : 4 [۲۱ یثوا : 4 [۱]

 سلف شد سس



 یلچ ایلوا

 شاب شب وید یوص یرلتآ اشاب نامع لغوا دزوا کا هکر دل ویقم تا 7

 هدزابدوینح رازدموق سرخ تیاغ اما رلررو تآ و رارلآ تآ هنیربسا کرج
 اور بش نوحسکنا  رازمرو رق اکا وبد ردلکد تکی [۱] هراشعا قلزسرخ

 یوا یندیرامدآ تراق و رلنالغوا و رازق بودن هغل رسربخ بوک یرلبابسا اسس
 صالخ هسرشود هتیوک لالایف بلآ بلاح بولو هدلراطو هدغاد دوخا هلبا غل

 هراتات و هلنابع ای بودنا رسا بوتود ینآ هسرلرمشتب بووق ندورک الاو رولوا

 ود لام شاب رولو صالخ بورو لام شاب كسيبا شا كسب دوخایو رلراتص

 ءالکءرز و خ رز و ربسا و رغص و نوق و تآ یلناج كب کیا كيب یرلکدتا ربعت
 بوروا ینراقانوق و ینرلیوک كنیراررب یرابسک و راک نالا اذهیلا ردرلیش

 [۲] لاق هدنرب زوک بولاح ییهمرس ندزوک هک ردرازسرخ هوا اما  ردکمتک

 [۳] ردرلبل وا هنروغوا یرالدرخ ٌهناد ر كنيرلرفاسم اما راردیمارح هم و ات

 زما لصاو بوتلیا یخد هیوک رب بودیا قلنابقانق بورجا بوردب نغانوق سکه
 ندبشرباوکالنیاو هنکیا لصاحا همرحمر, و قوار و یای رب و یساغوبر, ]٤[ هدنیرا

 بوبمقص ندنس نرللاععو لها و دالءا رارولوا نونم كسررو هره یلک یوزج

 نول یت یرازق [] هدیدروننو  راردباتمدخاکس قحآ یرازوک و یرلزوب
 ندوا یعدآ نيد مدیا مینشلعفو ضرعترب اما راردیا تمذخ بوغارب كهشود

 لا هرلنآ یرالوغوا و یرازف هلوک مان هفلش اما رلردبا لتق دوخاب رلراووف

 ظح وید ردمدآ یحاح و ندنیمعا رظن جک هدهرلنآ اما رازعد یثرب هرانادازوا

 ككا :یراودنک راربدیحاح رلهسروک یعدآ ینقراص یه و راردیا تباعر بودیا

 کا  رارروتک فا شمشپ هداوک ضایب ود [۷] شمراسا وقاج یحاح نک زی

 رار هطصاپ شش ندیراد هله ( سک رج ماعط حدمرد ) رلرید وقاح هدراید وب

 یسایما بودیا پوط پوط هدنرللا بورشپ [۹] هحلس ]۸] ینسابلیراد ینعی

 : ك [۳] رولق هدنر تز بولاچ یزوک ندهمروس :ك «س[۲] رلتیا : ك [۱]

 : ط ۰ بویلت : 41 [1] هدندرو و : 4 [ه] هدنسراردبا لصاو : 2 [4] ردرلجواوا

 هحلهس : ك ]٩[ یوا : ك [۸] شراتسا :ك [۷] بولت

 — ۷۲ تم



 یرلتفایق كرازک رج

 ندنکوب نوبوق هايس هنبرارزوا رارب هبقاط هایس ندهک یللیق یسهلج ( زکرچ
 قاشوقاروا بوک الوداع قحاراد هاس كحهحما شعوقود یک مارحا شلرک |

 هدنرانوک شنق یرلاقنع یی .ءرلیابالا  رازمک یش یریغ رب هنیرارزوا رارزک
 [۲] هدنزوک یرلزد ]1[ ا قحهصق یراباونا هلحو رارک یروک ورق

 رارزک زسنود یعوح بوک رشفاج ندابع هجا هنو رارک بایسا فیفخ

 لکد صوصخم هراید رب هکرارک قراج نوتب یتلآ هکد هدنرزوا هنوکرب هدنراقایاو
 راو یرلقاشوق لاثم ریرح شمل روا ندنکوب نوبوق هني یرلفاشوق  ردقراج رب
 بوکید راتسمهراپ كي شلکد ندنراتسوا هنیندن ابتخص یمرقهنوکرب كنیرلازرعو
 رلرک تسم یزمرق قجارادو قبض هدهبنموب راقیج هلیجوک ندنراقایا هکرلرک
 [۳] رودم ندهشوک چ وا ضایبو هايس هرزوا یرلبایسا یرلنوک شق ارقف راسو

 هفرطر, قوب یسافیو یحامطریو کی كن آ اما ۰ رلرزک بوبلغاب هنیرازاغوب یرلهک

 سک رج هدکدرک هکنجبوتود هنیزوب کوب هدشاوص نبح یتح ردهبک یللبق نلاق
 [غ] ردیراهعلق كران | هک لوا ایوک زامارود بامس و متسرو بابسارفا هنکواكنموق
 [ه] هک رب هدرلشاوص یضمب زم و زمسک جلف و قوا هیهک لوا هک اقح
 بوتود هنیراسیو نیم, هروک هنساضتقا ءاکو هنکوا هاک ي رلآ هنسققرآ بودالصا

 یراتآ نالنع ررب هتبلا كنيرهفئاط یرکسع [2] هلج یک یآ شمرودوق

 اما  ردررقم یرافارزم ررو یرلحلف ررو شکر ررو یرلخرز ررو

 ادا ردسک [۷] هل راح هل چ وا و هشوک راح یرلحوا كنب راحيلق

 هکردرازادنا كنفوت هلح ۍرلهداے و رلاج هلحلف هدع) بوترود هلجلق ننمشد

 یس هاو . رازاپاب یرلیدنک یهایس دوراب ارز راروروا هلموشروق ندنزوک ٌةريپ
 هاسو تآ رق صد هدراید و زامشط قارض بوشط كنفوت هرزوا [۸] رایراهنب

 یرلرد : ط ءس . هدب ک یر رد : ك [۲] (م) ردقو هدنسهخس پ هلک و [۱]

 رد رلناقلق : ك [4] (م) راو یسهلک ( لغاب ) هدنرب گنهلک و هدنسهخسن ك [۳] هدیزوک

 ( (م) رلشعای ( ردیرلدءلق ) رلغمزیچ هرکوص شعا ( ردیرلناقلاق) هلوا هدنسخسن س )
 ( رارک ۱ ) ] رلتآ : ك [۸] هرح : پ [۷] ررک هکنج : س [1] یهبکوب : ك [۰]
 ])م ) ردنکم هد ىسملوا

 تس ٩ ۲ ۵ ےس



 يلچ دا

 یحروک موقو رانا موق ندنغودلوا ریکلد هرع موق امدقم [۱] نایسکر چ هدعب
 یناسل زکر چ الا بودیا ادیبناسلرب نداسل ییاوب هلیبهبس یرلهعا طالتخا هلبا

 الاج هکردراشما ادیب بیرغ بیم نابز [۲] كدرونج رب یک یناسل یوق ناغصقص

 ندنتل ا لدو نددرووآ و ندراغو فوقوم هعایس زلک هملق هلاهجور, نناسل زکرح

 رب بکر [4] ندن رافدرقج ندفورح. یلادص زلک هملق یک [۳] ریفص توص

 ربا ابروب بحاص یایریب یالوا [0] مدآ مدنو ملاع حایس رنک دبع وب  ردناسل
 هلیمدا ین كراید یه بوصب مدق هرب قلهاشداپ زکس نوا هدهعبس ملقا هکردهنس

 یدیقرفزو هللا یراراعمشا و تاسباو یراتغالب و تحاصف نوجما كعا [1] ملکت
 لادص ناغصتص یک تاهل سکرحو اما مشا ر رج هلمراثن سهاوج كنك ینایل

 زرهدیا ر رح ناکمالاردقیلع ید یناسل وا [۷] ینہ اما مدمهدیا ریرحت یناسل

 نابز < زلک هملق نوحیکنا ردرالکف راسباتک اریز راو یراهصوصخ ٌةهجهل رب
 یرابسنوبسح و یعرفو یصا كنهسک ارج و هدلم و هتشا ماللاو [۸] ردروض
 ناننوا ریرحت هلبا هزملابر تمکح بولوا .هقرف هقرف بولوا ندنبرع شیرق موق

 (تع) یدلوا ریرح هنوک و هقاطل اردقیلع یرلقدلوا [4] رسبم ندزوبهن ءراراید

 ندزوبوب ادتبا یرلعولط كنیراسکر ج هک افشوب هکن وچ لک هددص هنب بناح نیزا
 یرلهبوبحم و بوبحم ندنتفاطل كنساوهوبآ بونیدیا نطوت هدرلک ایكاخ وب بولوا

 کیا وید نسزعرفاسم هزعدنفا یراترضح ناخ یارک دم یتح ردقوج تیاغ
 یربیهزونه گرایدریو رازق هتفکشان رکیرتخاهزک اب رتخد رظنمكلمو رکرونابسأر
 اد ربو شکشپ .رلزق باتهم باتفآ چ هتفکش ان هحینغزرب یربیهو هتفسنردرب ہن وکر رپ

 موق [۱۱] یول بی [۱۰] تعانق نایرد ) یدرکد یبهنیزخ رصم ررب یربره
 (م)ردقو هدنراهخن كءس هوب [4] ریفص :* [۳] ودروبج:با۲] ناب :ك ۱۱]

 هروک اکوا ردهتسانعم هللا ممه ) تم : طك ءس 1۷۱ هلم :ك [5] مدآ ی : ك [ه]

 هرکوص شعیا سیم هوا هدنسهخسن .س ) رشقنم :ك (۹] ردروز : ك [۸] (م)ردبنع وقوا
 كرورتك تبسن تادا هنکوص كد-هلک بع فاوم ۱۱ ] تفاق : ك [۱۰] (یلشءای رشتنم

 تفابق) قرهباب باضم هتیدعام « تفص هئابقام هلیسهدعاق یس اف ینوب هرکوص شه د(ولبح)

 (م) ردشءاب بیکر رول بج هيد ( زکر چ موقیواب



۳ e 

 قادرفاق هدنجما یرد هفیلخ بوعار [۱]هتسهولول دادغب بوراص هنسیرد هود شاي
 كاله .دناخ وک اله تسد هللابرصنتشا ند رض [۲] یرلاب رس كراتات موق بولوا

 نالوا ناهنپ هدننابرع هیداب بولو ضارقنا هدهللب رصنتسملاوب ناسابع لآ بولوا

 هفلخ رايس ادعا لآ هب هدرصم توانا هرضف  یراتاغ ۲۳ یهو

 هدنرصع رصنتسلا رادغ ناخ وکاله اما رایدلوا ناطاس هددادغب هس قارلوا

 بورای نرلنراق كرلتروع كيب شمت هدنوک رب بودیا باب و بارخ یدادغب
 ندنرلنرق كرلتروع یرادالوا ماع او راشاط هاوج یراقدنو كنسهج

 یراتأت ناخ وک اله ناح كزوب هرکه هدهشحوم هثداح لوا ]٤[ بوقح

 هرهلاءاروام تونا: تدوع هن ناخ وک اله هدمب . دوا - لاله هدن الا

 لوصوم مومعلایلع ننابرع سیکارمس روک ذم هدکدلک هلصوم کسا هدقدلوا هجوتم
 هدنفرط هوا كنابوف رې هدنبونج بناح كغاحبف تشد بوروس ندنرالوج
 تقولا ک احهنب سیک ارجبولرا نکاس هرورضلاب بوریو لوا هدنرانماد زربلاهوک

 یدرلرولوا نک اس بویلشاب [5] هغمصب [] رلوکسو قانق قازق هرجارلغادبولوا
 رارف نوجا قماع داقح نزوک ندهنیدم ادتبا هدنتفالخ رم ترضح امدقم هدعب

 .هقودوزوو هک افشنالوانک اس ادا هدنراغاد زکر ج و ندنرادالوا همهلالیجندبا

 .نالوا ندشیرف موق + هجرار رارار ناح ردارب رف درودو هررو هفولهمامو

 هاب رلرب رب رلتاقلعتو ابرقا هج ود كدلک شوخ و كدلك افص [۷] هبرع سک ارح

 [۸] اح هرلودنک یسیکر جقافتالایلعیسهلجراربشیراق بوشپوابوشیراببوشب روک
 ,نک اس یزکرچ ینرابق الاح [4] سنکرج بولوا رب نامرف هنیرلعا بودیا بصز
 سا رحندنتف اطل كنساوهوبآ كرابد وب بوصی وکشپ هاکتخنه ودنک یربیغودلوا

 هنیر,یه [۱۰]بوشوا یرادالوا رذ شع بولوا رمعم هنسشب زویکیا قارلو لسانت
 رونل وار رج هل رامسا كنس هلیمق نه یلاعتهللاءاشنا  یدتیا ۸ اح بورو هکلوا ررب

 ناکدازهش : س [۳] یزلبدس : ط . یرابش : 2 [۲] هنسهوا : گل [۱]
 "(هفماصای) [1] راوکشپ قانوق قانوق : ك . رلوکشپو قابق : پ [ه] بورقیچ : ك [4]
 ؛ ینکرچ : 3 [۸] هع سکارج : ط  س  هابرع سک ارج : 2 [۷] (م) ردیللوا

 بوشریا :2 [۱۰] سیکرج :س ؛سکرچ : ك ]٩[ یسکرج : ط ؛یسکرچ : س
 تبع وبا تن



 یل ایلوا

 ناب برع هنیرب بولوا لدبم هرارف یرارق [۱] هلتلئاف میخ هحنک ر ندننورد
 ( ونک ارس ) ندنکیدنا رارف نایوسیک عرثیدروک حایسلایلع هدقدلوا لقتسم مک اح

 كرهدک یدلوا ویک ارس یرامان الاح رلیدید یدجاق كلموسیک ینمی رلیدید
 وید هلک "رچ بولوا مالک طلخ طلغ یخد ندنا رلیدید ( سک ارس ) هللا مخرت

 [۲] سک رس هدرانات ناسل رارد سکرحو زکر ج هدمود ناسلاما یدلریو ترهش

 ردکعد یجدنک بولآ شاب ینمی یحیکج شاب ینعی شکر هدمجح ناسل رارد
 هناتسزکرح و ادتبا اریز رارید سکراج ہدیاتغج ناسل راردموق شکرس هک اقح

 موق ندنرلکدلک یثک درود قودوزوو هقولهمامو یرریو [۳] هک افش رلتصب مدق

 ناسل رلرید زفرح هدلوغوم نالو رلرد یشکدرود ینمی سکر اج رلنوب یاتفج
 دالوا بولوا قوج زکرج موق هدرصم ارز رلرید هک ان [4] ةسیک ارس هدیرع
 رصع رلرید هک ان سا ارش هنموق زکرح ندنراقدروا [۵] هلا رود یبرع

 [*] سکراج هدقوموق ناسا و ردشللا نوخ زکرچ موق نرلکروب كانیراحالف
 رجا هنوکر رب هد راهفلتخحم هنسلایه مالک هصالخ ردکعد یرلمدآ نعوشموق یتعب

 یرللوفرابخا اوج ندناقرابخا مالک هحش ردرلنو نالوازمعومسم اما ردراو

 برتیو کم نالوا كاب ربع كاخ هلنزاصنا و عابتا می نایزکرج روکذم هرزوا
 رهش [۷] هدابآ تشم دادغب كاخ هدنک اخ هملسس و هنع هدک دنا رارف نداحطپ و

 كي> قارلوب لسانت بولوا نک اس هدنبرق قیتع لصوم نالوا مدق ُهدلبو مظع
 ینابرع وسک الح بونیدبا نطو یاح یک اب كاح لوا بولوا برع موق ددع
 ]٩[ یسک ارس هنیرلنابرع [۸] یسکو هدنرانیام نانابرع بولاق ندرانآ یعوق
 تشہ دادغب هدنحرات .. . هنس هدعل رلرد ینرع سک ماورا موق رارد یاب ع

 وکاله ءرزوا ءاشداپ (هلاب [۱۰] رصنتسلا) نایسابعل ۲ نالوا نیمز یورثفیلخ هددابآ
 بوتود یهللابرصنتسلا ندنمولاربما راکرخآ بودیا مظع كنج نوک شم بولک ناخ

 : ۵ [4) هک افش : 2 [۳] سكر: ك [۲) هلیقحاو و مناوو لئاق : ك [۱]

 : ط ء ش [3] [ (م) ردکعد هروط هک (هرد) یسورغود ] روز : ك [ه] ةسيك ارش

 < س ]1٩ سیک : ك ء س ء پ [۸] (م) ردللوا ( هددانآ ) یسویغود [۷]) سکدراج
 (م) رد (مصعتشلا ) یمورغود [۱۰] سک ارس : ظ ا ا
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 یرللعا كاز رج

 كرلدنس لد و نوروک ذمو رد ( هشب حنيش ن سیک ) ی ویب ندهلح ندن

 تیالواترلنوب بولوا ک اح هعون ین قاناخررب یره هلین.رب كرم تربضح یسهلج

 هدیز ردنبو هناحوم ردنو [۲] هعهرومو [۱] هطوف وفو احطب و برژنیو قارع
 هنابلوک هعلقو هلوطرهشو هناعنص همافو ]٤[ هبناهعلقو [۳] ها هعلقو هزعتردنبو

 رهشو ههاق هعلق و هنسهملق هبح و ه رامد هعلقو هنارع تبالوو هسوع هعلقو [6]

 كلام یرلدالوا هشب خيش هجنرار هنیرهش ًابسات هنیراتیالو نمر نانلوارک ذوب هونید
 هدشبح دالب ندنرارادمان كنيرارادتقالایوق كتیرادنسیلددنزرف چاق رب رلیدلوا

 هنیرلرهش. ۰۰ و نک اوسو فک و [1] اووا قرجو اووا نطومو كلهدو علیزرهش
 سولبارط و هبرح و هلجوا هدنیمز برغم تبالو یرادالوا چاق رب رلیدلوا كلام

 [4] هسیاونادوسو ناسمو سکنارفو [۸]سفو [۷]هحصو رازجو [۷]سوتطو
 ناعم تیالوو [۱۱] وخاد تیالو ناتسجنوفو ناتسرب ربو [۱۰] هلوهدو ناوساو

 ردلاابلیمر تیالوو [۱۳] کستیالوو ونرو یام تیالوو ونفا تیالوو [1۲]

 رک دوبلصاما ردمظعرهش یغودلوا قتشم ندردام حر كسيردا ترضح [۱5]

 تاموکحو مکح بولآ هفرصت ةضبق نرلتیالو راهرقوب هرجا یسهریزج رصم نالوا
 ماه مان هشب برعلاخیسش هدنکنج یبهعقو رع ترضح ادخ تمکح نک راردیا

 هدنجا مارک با هدنرلکدنا دش یخش هشب هلا هنع هللایضر رع ترضح یعانب

 هل راربرب رانلوا تقولا 8 اح هدرلهسورحم كلام عی بولوا هلوغلوغ ربو هلولورپ

 یرادالوایخد كنهشب خیشروبنم موح صوب بویلشاب هلاتقو برحو لادجو كنج

 هربب رر یحاق رب راکرخآ بودیا رثرفس هرزوا یراررب بورک هدیدش هقرفتر_ هننب
 نوجما تفالخ هلا وسیک یرتهم رداربلاوم برع نالوا دنجرادنزرف بولوا عم

 غاد وسیک بولوا بولفم وسیک ربما و بلاغ [۱۵] رم ریما بودیا مظع كنج

 [۵] هنارع : ك س [4] هسبا : ك [۳] هغروم : ك [۲] هطوفموق ك [۱]

TSنفی ك [۸] فو ,:: 326۷1 اهوا قرح  

 یسهف : 1 [۱۳] ناغم : 2 [۱۲] وحاد : ۱۱[41] هلوقد : ۱۰[4] هسا : 2 []
 رم. طبخ یم ھو نع کک 1 کر داخلا تایمر دف و کردلام اةلمر ۳9 1

 ۷-6 :یلچ ایلوا تا ۷۷۲ تم



۳۳ 
 یلچ ایلوا

 یرلناسل هقشاب بوشوا ندبهذم زب بولوا نک اس هدرلغاد اما روئلوا دع یعوق

 یک هنی هدمب ردروطسم .هدلوا دلج یرلقدلوا موق رداهب و عیحش بولوا
 هدنا بوراو هنسهعلق ایا هدنرلغاد ناتسزکرح ( همهلا لبح نا [۱] هک اف. )

 رارید یوق [۲] هک افش نوحیکنا هموق زمکیدنا ریرحت وب الاح راتود ناکم
 یتسادا نامط ( همهلا لبج نبا [۳] هری ) هلیقحاولو عیاوت یشادنرق رب ندنا
 رارید ]٤[ ( نیمز ربرب) رلخروم هنامط ةريزج وب نوجیکیدتا یوأمو نکسم
 ]°[ شبح ( همهلا لبح نا هف ولهمام ) ید یراردارر ۰ ندنا ردف وص وم هدالاب

 (هقولهمامتیالو) هناتس زکر جو نیخروم لو نوحیکنا بونیدیاهاکرارق ی رلغاد

 ( همهلا لبجنبا هفودوزوب ) ندنرلرتهم ردارب رب ندنا راردیا فصوتو رصت وید

 هني اما مالسلاو رلرید یعوف قودوزو الاح بولاق هدنفارطا یرلغاد رووا

 ترضح نا عراردبا تایاردتایاکح تایاور هلبوا راتاتو ميوبرعو نخ روم لوق
 رارف هناتسسرفاک بویمرو اضر هقعراقج نزوک هلیعرش همهلا لبج هدنتفالخ رم
 خش مان [۷] هشپ وب هدکدتک بودیا سەن ]٩[ ک اح شب یشادنرق هنیرب نکردیا

 مکیدلوا رادتقالایوف م اح رب هوا هننابرع شیرف لئابق رداسنا عون ی نابرع

 همر مهدنفسوک هللا كرک هدنراراید فلاطو زاخو سابعو لملیو .اخظیو بازی
 ندنغودلوا ناماو نما یرلبناح ندعو نع و هنیدمو کم هو ا یدرارزک

 ورا ر لک انا وب باوا لس: هتع فا یضو ری اتم قوم

 رایدلوا دیقم هناموکحو مکح بولوا كلام هکلم ررب یرب یه بوریو ةکلوا ررب
 ندنا [۸] ( لاوم برع ) یمسا كنلغوا كويب كنهشپ نالوا نابرعلاخیش ادتبا

 یرب ندنآ ( دونرع) یرب ندنا (رومع) یرب ندنا [4] ( دحز یدونهرع ) یرب

 ( یاقلوب ) یرب ندنا [۱۰] ( یانسب ) یر, ندنآ ( یاناژ ) یرب ندنا ( اقوتاح )
 ... ندنا (قاطرابق ) یرب ندنا

 2 «س [4], در : پ [۳) هک افش : د : س [۲] اف : دل ء س [۱]

 هشبوم . : .[۷] ماقمعاق کاح :. [1] شچ . : ط[1]0 مزور دلو
 یانعب : ك [۱۰] دهز دوع : ط . دهز : ك ءس ]٩[ لاوم : ك [۸]

 س ۷۲ ۰ س



 یرالصا كە زابآ 3 اک رخ 6 زال ¢ دوواب را

 ودیا كرت نرلسومانو راع ین راشلوا دووانرا طلع نددوبانراع بولوا دنع
 توق هللا لوب مالسا كب همهلا لبج وب هدعب رارید دونا راع ندنراقدلوا هرفک

 موق ردراو هاکهریسم رب مان [۲] كنس كز رب هدنبرق یرهش ناصبلا [۱] بولوا
 كرادووانرا برف هلع و [ع] ارز ... [۳] كتشزو ههاکحرف وا دوبانرع

 ىلغوا ددع ... كنهمهلا لجون هدعب رطي هدرب هاکهریسه لوا همهلا لنج یرادج

 لدكی رلربارناح ردارب ددع . . .بولوا ریکلد یراردارهلج ندنابدووانزا بولاق

 [*] نیطتطسق هنبرهش [۵] رصن رو بولوا راوس هبیک رب بولوا تهج كيو
 دحسم مرانو یخدلوا  رارشود لخاد بوراوهنلارف زوذح ڻک اش هدهطلغ هدن رش

 هناح رر نربره بودیا ناسحا [۷] یرهدیلب یهدنتیان | یرالحاوس زکد هرق
 ی روک بودیا رارق هدنراغاد نازبهرط ( همهلا لبج نب هقزال ) رردنوک هلیرلهلیبق
 شوق هقزال هرانوب بولوا مظع موق قرالوب لسانتو كرهديا تفلا نسخ هلبا یعوق
 تاحالطصا و یرلناسل هدزلوارلج راویراناسل هقشاب رلرید زال رومشم ط)۶ ندهعد

 ندنا ردشنلوا ررحت یراتالو زفکیدنا .تحاسو یرافاصوا ضعبو یزتتارابع

 کهدنسهسکا [۸] عورج رهن هدنبرق هینوک ( همهلا لبج نب لارکم) هلیک ءزکص
 طاغ ندلارکم "هرانو قارالو لنسانت بولوا نکاس هدنرلغاد یغاحنش موتاب

 ناتسجروک هکر دشیرق برع موق هني یرلعرفولصا كرافوب  راریدیموق [4] كركم
 هن یرلقدلوا هحبسم تلم بودیا ادب نناسل لارکم هقشاب ندعا طالتخا هلس وق

 زکدهرف هن ( همهلا لبجنبا [۱۰]هقرابع) لیک هني ندنا ۰ ردروطسم هدزلوادلج
 بولوا دیم ندشیرق لآ هدرانوب هکرایدلوا یعوق هزابا بولوا نکاس هدنلحاس
 ندنا ( ردم وق هلبرلکی هلق یدب یعرکی هدزلوا دلج هدرلن وب هليا یرلن اسل هقشاپ

 [11] هقرابا هنی بولوا نکاس هدنجا راغاد ( همهلا لبج نب ناشدص ) هلیک هنب
 كثس كزوب: طاء ك [۲] " بولوا توف بولوا فرصم هللا مالسا : ك [۱]

 ٩ [ ه] (م) ردقو هدنسهخسن ك یسهلک (ادز) [4] رلرد كشزو : ك []

 د ط ء ك [۸]. ۰ یرادنلپ هوک ج ك [۷] ۰ هدفا تم ۳.4 ۱۱1 طرق

 اس ٤ت1 ١7 ۰ هقزاص : 23۲٩23 ليكم ۶ ظ 1: لرکم: 2۱۹ 9
 ۱  هزابا : ها . هقزابا

 تا ۷۱٩



 یلچ ایلوا

 [۱] دیرف ندنسهف اط شیرق كبرع موق اما ردلماک رابررد مالک رب لماشو

 [۳]؟ردشغیقرتوریرحتهلبوا رابخارهاوج ناخروم لوق [۷] رافدیارارفهموربولوا

 . یرلموق زک ارچو هزاباو لارکمو هقزالو دوانرا ندنبرع شرف موق
 ٠ ردیا ناب نمشحم كنبراقدلوا هللایدنرم بولک همور

 همهلالح ندشیرفلئاق هدهرونمهدم هدنتفالخ هنعهللایضر رع ترضح الوا

 هدقدلوا عرش ٌةعفارح بوراقج نزوک كنابرملاخیش رب ًاطخ مانب ]٤[ راک ما
 (نیعلای نیملاو سفنلاب سفنلانا امف مهلع انبتکو ) ( فيرشةيآ ) عرش بجومرب
 هجیک رب هندیا باجما قمراقبج نزوک ید ك.همهلالبج ءرزوا ینامرف یقدصام
 همهلا لبج بولآ [] نسلق هلج بودیا لیکو [0] ةشب یشادنرق همهلا لبج
 هلارق لنقرخ نالوا مور رصبق هدهقاطن | رهش كرەديا لخارع نطو لزانم مطق
 نکسم یرلغاد هدنبرق هیقاطنا ههمهلا لبح یندلیقرخ رشود [۷] لخاد بولک
 حق هسلق زب ندنلا یرافک هیناپسا هدایرد بل یخد همهلا لبجو رریو یوامو
 هرزوآ همهلا لج هدم راد یتهعلق هبلبح طاغ ندهمهلا لج الح بودا

 هرم ثرضح همهلا لبج بودیا رفس هرکصادکدنا حتف ینیرش سدق رنع ترضح
 یا بولو ناوت راک هل رادالوا ددع ۰.۰ ةلسیاوت هلج بوش خا توا

 [4] ناتسدووان را الاح هح رم هبهمهلالبج یخدلاض لارق رشود [۸] لخاد هنلارق
 لبج وب بودیا صاخ ههمهلا لبج نرلعاد یراتیالو [۱۰] هنیولدو هعولوا نالوا
 لبجو راربد یرلغاد شیرف هرلغاد لوا الح نوحیغودلوا شیرق موق هنهلا
 رازدیعاد تاقود الاح هلعالوا کال هدرلغادو [1۱] نیداقود ىلغوارب كنهمهلا

 برع ناسل كرهدیا طالتحا هلبرلءرفک هینابساو قارلوب لسانت یعوق همهلا لبجوب
 ندشیرف برع موق دووانرع موق بودیا ادب یاس دووانرا بودونوا یئیرق

 رفاک : 4 [4] ردرلشعا : ۵ [۳] رلتدبا رارق هدمور : 3 [۲] دیرع : 4 [1]
 لیخد : 1 [۸] لیخد : ك [۷] نسهلبقو موق : ك [1] یهشب : 4 . همی : پ [ه]

 ن داقو + 2 ١31 تولد : ط < س ء هسولود .:, ك 0 ۰] هدناتسدووانرا : ك ]٩[

 و 1 رز قم

Aa ME haa nk ahi a hh 



 رلتلم یرلقدشارغوا گارلبلنایع

 نتيس نارتلدو راناشید یک یابلوغواو راناتنیو نارسپ ندرلب زاغ نشا هترلتروعو

 هنیرلابرقا و هن ږلهطد نالوا هدنفرط یرلاا یخد رانا بولوا لصاح رلمادنا میس

 نیرارایدوراد كنيرلءدد كرهدباكنهآ هغمرواجیلق هدران آ نکیاهدنشاب رشنوا رانوا

 نرلظعم ٌهدلبو یرلعالقو رهشو تابصفو ارق هراپ كيب هح كرهدما راد هنیراشاب "
 ناتسلرکمو ناتسزال بولوا دبوم ناعلآ تلود هللاءاشام ىلا  راردهدعا تف

 بودیا حتف یاتسرفاک روبدو رایدو رادیه یک یراتالو ناتسزکر جو ناتسزابآ و

 تام.میج ندیا تقبس یرک ذ هدالاب اما .راردپا راعماوجو رادجسم نراروید
 یراندک همالسا زایدو ردا لوبق یمالسا هلبا هناهب لس دوجوم حلصا ندرلاراص

 یاتک رلنوب عردیراموق یشیرق [۱] ةزکارج و یشیرف زابآ موف رولک بودک
 یرادادجا ناخروم لوق کردراهلبا موق یغایو یغابو یغاد یالا رب . ردرلکد
 نالوایموق برع یلئاصخادومم فرشا كبرعلئابق عردشیرق لئابق ندهمرکمُهکم
 تانباک رورس ترضح اریز ردررقم ییدیا [۲] لئاكادومسم یاغلب یاحصف
 حود لئابق ندنآ ردراشلک هدوجو [۳] ندماش *هلالس لوا تادوجوم رخفمو

 هلمدا ی بولوا نیز ضرا میدا ندموق ییاوب ج ردرانات موق یرلادتبا کردم
 رارید ( مجعلاو برعلادیس ) ]٤[ هنیوک ترضح نوحیکنا . ردشلوا رومعم
 قوموق وناتسغادو لوغوبو لوغوموناکرت كارونومجح و راتات ادعامندبرع ادتبا اریز

 نيج و روقغف و خاملقو [+]یاتقحو كبزواو [۵] هقلو احیاهو كدشهو قازوقو

 دنفررمس و هساطلس و [۷] ناتلمو ناتسراو دنسو دنه و ندحام و ناخ و اتخ و

 رقشاکو ناسارخ و سرافو ناردنزام و ناتسزمرا و لبابو ناتسلواز و ناتسلباکو

 نایدادقارعو محقارعو برعقارعو نالکو ناتسکروتو ناتسربطو مزراوخو

 ناجابرذآ و ,ناشخدبو ناتسیسو نارکمو قامشو ناورشو هحنک و نامرک تیالوو

 تما نالوا نک انس هدراراید كسب زوب هو اراخو خلبو ناروتو ناریاو نانمسو

 ماع هیهلج هدکدلند ( مجملاو برعلادیس ) نوجیکنا رونلوا هیمست مج ءرادحم

 ینو رقد ̀ [4] "ندیماس : ۵ < سس [۳] راف: 4 [۲] ةسکازچ و : كل 1

 نانلوم : 2 [۷] یاتفج : ك [1]هقیل : ك « س [0] (م) ردیللوا ( هنیئوک دیس )
 بس ۷۱۷ تست



 اچ لول

 هدنځ رات ... هتسو رایدلوا یلوتسم دم تما هراتالو نانلوا قالطا یلوطاتا تولوا

 [۲] هجوفوف هرق و لسم هرق یزاغ ناخروا نبا [1]ااب ناملس یزاغ

 مان یلابادا هرق و لآ هجوق هرقو بوقمی [4] هجا هرقو [۳] هجوق هرقو
 راقاق و رللاص هیوشرق یعور رحم ندننروب یعادویق هللا رلهجوق هرق رف قرق

 (محرلانجرلا هلامسب ) بوصب مدق هنکاخ یلوبیلک ادتبا بوک همور هلبا
 ادتبا كرهدبا تراغو به یب اح لوا ندا ردح رات « فیرش صن » یرلکدید

 طلغ ند ( الص ادتبا ) نوحیکنا رایدرو الص بودیا حتف ]٥[ ینالصبا رهش
 رخستهضبق یرامظعم داوسهحم هنوکندنوک هرکصندنا رارید [*] ( هلصبا ) روہشم
 یراناشو یرلناوسن یرلکدتیا راکش بورک هنیرللا راعانغ لام بولآ هرافرصتو
 راکدن وادخ یزاغ هن ردااف هدنحراب ...هنسات قارلو لساتودلاوت بوکح هحاکندقع

 نانلق رببعت یلوطاناو یلیامور هحنلک هناخناملس یزاغ ندناو حتفلاوا یزاغ ندناو

 سکر چ و هزابآ و زالو دووانرا مدق موق ندرلاراص موق ددع یدیشع_ هدراید

 سورو هجو هل و راجو 2 رفا و نیتالو قنیو و زیولقو راغلوبو فرصو داورخو

 لیروکو لیرکمو شابقحآ و نایدادو یحروکو وقصامو[۷]سروقو توطو لورقو
 نالاتو ج افسا و هسمو سیاکناو هقشودودو ینمراو مور هرفکو [۸] تاشوشو

 زیونجو [۱۰] هناشاو كیدنوو[4] هقراادو زیقراق ودو لاقتروب و كنملفو نیوهلقو
 نرارایدوراد كرارفاک نانلوا رک ذوبلصام اونادغوبو [۱۱] غالفاو ... و همذارفو

 یدتیا یرلتاحوتف حتف كردیا بابک نرلاراسا بارت نرلهناخ بابیو بارحناعلآ

 هنامعل آ هجرابقع یربرب ٩۲[ ]هدنرابناخحرقیخدرامحر ینراکشودع راتف رابصراتاموق
 [3۳ ]ت رابدام كرهلکر رسا و را انغ لام نورب نداسحو نوزفانددحل رهدیا دادما

 یرازق كرافکو ]۱٩[ راریب بولوا لصاح رات۲ [۱۵] لیک ندرارغیا ]۱٤[ نشآ
 [() شلزاب اشاپ شلزبج هرکوص شعا كب هجلوا هدهدنسهخن س ] ۰ ك :ك [۱]

 :ك [1] ییالصبا : ك «س [۵] هجا : ك [4] هجوفهرق :ك [۳] هجوموههرق : س [۲]

 هناپسا : ك [۱۰] هقراعاد : ك ]٩[ داشوش : ك [۸] سوروق : پ [۷] السا
 ناشآ : ك [۱4] هرلنایدام : ك [۱۳] هدنراناح : ط < ك [۱۲] قالقا : دا [۱۸]

 كمشت هکمزدیا نظ .ردقو هلکوب هدنسهخا ك ] رارم : طء«س 1 نالیکت ك[ ه]

 [(م) ردقجهلوا .(رلرتی) ینمی یتاغ مچ كعراضم ندنردصم ( كمت ) نالوا هنسانعم

 بس ۷ ۸ بس



 یرلعرفو لصا دكرازکرچ

 ر ارچموق ینعل هقولهمام موف عرف و لصا د وهظو عولط نابرد ۱

 ۳ قودوزو هک افش

 نازارد هیاکح و [۲] موهفلا يور نازادرپ هتکنو مور ناغروم لوه الوا

 خرومو سبطن نیا سبطوطیطبق خرومو لاکیم نبتال خرومو ناونو مور خروم
 دمتعمكنراموف راتاو محو برعو مور عی لصاماو [۳] سیدغم ىنمراي نیلاع

 (مولعمماقم هلالا انهامو ) ( ةبآ ) کراردیا ربطستو ریرحت هلبوا هدنرلهریتعم 2م راوت
 دالوا هدنا ردضص مدا نتیدیا ماقم هدضرا یور ادتبا هحنجوم ینیرش صن

 سانجاومور ناکساما یدلوایلوتسم مدآ هعدا هجو بولوا رشتنم یرادالوا دالواو

 قحسا نب صیع, مور موق هدنلصا هلینامرف مویقلاقطاریدقتب موبوزم نآ هعونتم
 كبو میجش موق رب [4] عردیرادالوا! تفای حیح لوق اما ردندنرادالوا ی
 نایقوحلس لآ ندمور موقنصب مدق هلبا مالسا همور راید ادت عردرهنسک داقتعا

 تهج كب و لد ك هلا هیدنمشنادءاصا هدنخرات ۷٩ هنس ردنایدنمشناد لآ ها

 یلوتسم بوک هنیراراید هبنوق و هقاطناو هسالع و هیرصبق و هطالم ُهعلق بولوا

 هنس ۲۰۰۰ هرحهلادعبع ندربلاءاروام یرلعولط ادا اما رلیدلوا ناطلس بولوا

 نامقل نیما ینغوا كنآ و دایز ما ندنرادالوا رم ترضح هرکص ندنروم

 كل ازاد بولآ ندنتسد یرلهرفک نمرا نسهعلق هطالم رمع ربما لغوا كنآ و

 ضارقنا هدنندلاءالع ناطلس نانقوحلس لآ "هدنرات ٩۰۰ هنس هدعب . رایدتیا

 ندناهام رهش هدناروت تبالو هدرپلاءاروام ناغع لا تلود بولو لس
 لقتسم همور لورضودرا هنیرب كندلاءالع یدیا شلک بولورضود لورض وطرا
 هدنسهخلق دابآ قالب هلرلهرفک مور هدنبرق هسوزب لورغوطزا ندنا یدلوا كب

 یلغوا لورغوطرا هدعب رلیدتیا نفدهنسهبصق دوکوس بولوا دیش نکردیا كنج
 یحاص [6] هصحو کس هدهنوق بولوا كب لقتسم هد ... هنس همور قحناعع

 (موینلایوذ) یسویغود ] موهفلایوذ : ط [۲] زرللانمادرد قودوزو : ۲4*3 ]

 هبطخ : ط « ك [0] کردندنردالوا ثفای : ك [4] یسیدغم : ك [۳] [ (م) ردیللوا
 بس ۷۱ ۵ تن



 یلچ ایوا

 هلج یب هک افش وب یدتیا قلناب قانق هناخ هرزوا ینزو مظع بونوق هنسهناخ
 كيب نوا هل اما ردکلام هرکسع نایایو لتا حالس رپ زادنا كنفوت كيب چوا

 ردقوب یعوق سکرچ هجنراو هنرانک زکد ءرق یربغ ندموف وب  رولوا مدآ

 هلبق كنبرلغاد هک افشون و یدلوا مات یراجوا كنیرلغاد زربلا هوك هدلحمو و

 و اما ردرلشلوا عقاو هنیرانک زکد ءرق هکردیراتیالو هزابآ هلم یزلباخ

 [1] الا و لصتم هزربلا هوک نالوا هدننیبام نابوق رهن هللا هزابا ناتسزکرح
 ناتسزکرچ شوا عقاو هنیرانک نابوق رہ ا ندنراتماد كنيرلغاد رووا و

 ناتسزکرح هجنراو هزربلاهوکاتقانوقناقط یلوط هقرش بناح ندب کردشالو
 هک افشوب نکل  رولوا مام هدنلحاس زنکد هرق یعوق هک افشوب هدنتیاهن هکردتیالو

 ثمح تیالوو هغوموقهکلواو ناتسغاد رایدو هزریلادوک ات هقرش ندیرغ یرلغاد
 تانسرلزکر ج هک افشوبادتباو  رذپرلغادهک افش لصتمهزربلاهوک هحنراو هتسویق دات

 ندنرللوح [۲] هماس هعبودیارارف رایشیرق موق یالارب ندهمرکم کم یرادادجا

 رو یدلوا ینابرع ]٤[ سکبولق [۳] هدناوس یردارب رب بوقج هدادفب قاع

 هتیراترضح مشاه یسیم هدهزغ یرب بولک [+] هتمهلالبج [ه] هدیلبج یسهلسق
 [4] هدماها[۸م]اوسک یلغوا[۷] هسانلاق دنا همهلالبج هدلبج اما رلاق بولک

 یلارف [۱۰] هنطنو كلوبماللسا ندنا بولک هلاضلارق مان لقرخ نالوا مور رصق

 تک هلیشادنرق چوا ینوسیک یدلوا رتسادرون وسنکوب بولک هتناب زونج نالوا

 راق هدنازارط ینرع شیرق هقزال [۱۱] ردقدزوب هدنرلاحاس زکد هرق بوق
 ندنآ رلاق هدننیالو ءزاباشیرق ]۱۲] رابع ندنا ردندشیرق ةقزال زال موق الاح

 هرقوب هلیا یلغوا هک افشوسبک ادتبا بوقج هنسهملق [۱۳] اناا برع شیرق ونک
 رلرولوا هلببف ددع قرق قارلوب لسانت هدمب  رارنطوط نطو هدنلحاس زکد

 «سء پ [4]هدناوس : ك [۳) (م) ردزسهطقن هلو هدهخنیه [۲] ابا : ك [۱]

 (م) ردزسهطق هلو هدهخنره [۷] ههمهلالح : ك [5] هدهنلبح : ك [ هز سیک :. ۵

 ردیللوا (هدهقاطنا ) هروک ههخسش ساسا ] هدهبک اطنا : ك [] ويك : ك ‹ س [۸]

 زابع : ك [۱۲] (م) ردیللوا ( ررو دروب ) یسورغود [۱۱] هطنزو : 4 [۱۰] [(م)

UT: A ]۱۳[ 
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 یووکشپ كرازکرچ

 کا زک رچووکشل فصو رد

 ینیدلوانکاس كرلکیوید وکشب هدسکرچ ناسل کردیتخت كنکي هکافش هدلحوب

 یللا زویشب لج ردیوک مظع لاثم هبصق ردهنسانعم تخت ینعی رارید وکشب هرارب
 هلو ردرلوا هدنحما یرب یرب یلوبق رشکیاو یلوروا تبحو یلوتروا زاس ددع

 هحابو غابو لوبو ها هدرلتیالووب اما ردراو یرلبلوح براص یلوروا تیج هنیپ

 هراودنک ردرالکد ناملسم و رفاک ردفوب هسنکو ماج و ناو رازابو یوشراجو
 یربشح و راردبا [1] زامغا كسيد ناملسم یه رارولوا دولآ بضغ كيد رفاک
 رلهسروک یرفاک رارید ردیک بوتب بوتب یک توا ناسنا راردیا راکنا یرشن
 ردرامدآ یغای و یغاب و یغاد یالآ رب راردبا ظح رلهسروک یاملسم رلنعوس

 شکدهلبراربرب نرلعاتمیه ندنغدالوا هاو رازابو یوشراچ ردرایسوجم یرلبهذمو
 کراردمیانص لها هدنراوا یموقهلج هنیاما ردرلشمردلوب طابترا هلا كما شوقود
 هک افشوب ردراو یرامدآ [۲] تعنص دشج و ربحتیاف زالوتروق تفرعمر ندنرللا

 هدننماد كنيرلغاد هک افش یوکشب ردرپ هلحصرب ردزکد هرق یناح هلبق كنيوکشب

 یعرکیو هدنارق ربوا نوا [۳] هدنارق رب واقرق هرجا ناتستخردو رازنح عساورب

 ندیلاج هنیرافارطا بونوق هرب رب رلتاقلعت و ابرقا یمی قاعوا قاعوا هدنارق روا
 بوبای رایلوح لاثم هملق براص ندتیچ ینمی [4] هرابزآ ندرلاهتنم تخرد نلاقو
 نراوبق ندرب کیا هجیکیه ردهدنجما رایلوح رابزآ وب یرلتاناویح عیمح و یرلوا
 باوخ بولآ [] نرلریحنز [ه] دنک كنیراکپوک یک نالسرا بودیا دس
 هدنشاب نسکس كبقورح ایی هک افش اما رده وناتسزکر ح می رارولوا هدتحار

 كن آ ناخ یارک دم ردمدآ ر لکد هد اسم یلاکش ہک مس ر شارط لم

 تسد هریچ ) ی۔ورغود هکمردبا نظ ] تمنصتسج و ریج:ك [۲] نیعضامتا :ك [۱]
 مز الاح و یکیدلوروک هدرلباتک کسا رکید یسالما ورغود [۳] [ (م) ردیللوا ( تعنص
 «س .هراب زآ : پ ]٤[ (م) ردیللوا ( هدک ارق ) هلهحو ینیدنولو هدکمئایوس هدرلف رط

 كن رلکیوک : ك [1] ردیللوا ( دنوق ) هلهجو یفیدلوا فراعتم یمورغود [۵] رابزآ: ك
 نراریجزو دن

 ۷۱ ۳ بس
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 یدج هحیلآ هدش 4 تر ۰ ٠ک شوا ۲ هحفکیا ۱ رب
 هللا - [۱]نداراح هللا-بالاح ۰ نوا هحزوقط ۸ حزکس ۷ک

 تاوص لشکرتت ک بالقادص  كدلک تسار = قدقولوج ربمغیپ = جاوالب

 تکیرداپمتکجرطاب تکیلتوقحتکجروز یلخرز = یل بوک تاصوب =
 > هروش . یوب قلرغا = نارق شوق روبوق = رویج ا رفس = لوباچ
 رلاوط مدتیا اجررب  متروا شابرب ردیف هدشا = ردقوج [۲]انم نالغوا
 روکج مهلوس = میاطیآ را و مزوس = راو مطیآ مدیاب رلاعد = مدهصی

 = راب مزاهروش نسرو لو هللا = نسرب لوج یالآ مدآ درکس = یثک
 هدنالوا مویود = هدنفلوب موبط مرارا شيا = مرایشهرف راو مرللوغوا
 جافا = كرت . یعامط ایل = یثآ ]٤[ اغنوپ كما ہت = [۳] نامقشآ

 ردرلهلرکت یراقدالر کرت كیاغون راتات موق

 ( هلرکت کروت)

 نوسلو نار دکر لوق ` نولو زۈاڭ اةن رتو ا

 نسردنس هدکیوم لوق نسردنپ هعالدوق

 ی نسردنب هقآ روواح

 [۷]نسلیا [*] کجا هوط . نسالناچناقشقان[ه]قع
 یاغو ةلرکت رکید

 لیافوط [۸] ینجابرآ یلیاغون یلیاغون یآ
 لیالاو یاو لیالاو لیالوقهغافوص بوروتک

 ردراویرابنعیالام *هلمهم ظافلا هنوک كس زوبهرک هح یلاثما كنو مالک هحش

 ندننا تآ و بورو زلتآ هغرو چاقرب هناخ ازرع نابوح هدنسهعلق نابوحو هدعب

 بودک هرجا رانامروا تعام ۽ ندنا بودیا راتفاض یلبخ هاخ

 او : 4 ء س (4]. كامعشآ : 4 [۳] هوم : دل [۲] نداراح : س.[۲ ۱7

 یفجابرآ : ]۸[  نیسالبآ : ك [۷) هکجما : ك [1] قوم : ك « س [0]

 ج7 Ê تم
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 للید یاغون

 ردوص كوجوك تابح تب رولوا ط ولحم هزبک دهرق کوا یزاغو نوخادا پودا

 یرللب عساو یرلزوموا یلبوب هتروا ( یاغون موق یابق تفایقرد ) رارکک ها رلتآ
 ردراو هدیرامدآ یلزوک كوجوک و یلنلآ یصیو یقالوق ابقو یلشاب یربا هجا

 یرالاقص اما رولوا یراربلدیافون یلزوس نیریشو یلزوک یلارم بولطمو بوبحاما
 یتسوپ نویق [۱] هنتلآ یرلسابل اما . راردبوضغ موق هسوک یللیق روا رشب هتبلا
 یرلباوئاهدرجاو ردکروب کروک وزوقو لیت هني یراقابلاق هدنراشابو . ردک روک
 ینعرق ید یرلکلموکو  ردرلامایق ینمرقو یئام ندنزب نوفیز [۲] هنیلآ
 هی یراحالس ردرلفاشوق مشربا ماخو لاش یرلفاشوف ایک | ردندرازب یامو

 بونب هرلتآ لاتح یک یرلموق یلروصنمو یلنیربشو [۳] لنوخسو قارداب راس
 ناوسن سال لاکشارد ) ردقوب یرلحالس یرغ رارشط یحماق رو قادصو حلق

 یرافاپلاق رانانهدنراشابو یرلکروک وزوقو نوبق یراکدیک یخد كرلنوب هني ( یاغون

 راناتفخ یماغو ناولاو راتعلح ریرح قم زاو رلهمزج یراص هدنراقایآ و

 لاو یلارع نکل رلرتلغاب حلفو کر تآ و رارناشوق رافاشوق ررخو

 شاق اب ناکو یلکیرک لاثم یندخ رانات یراناکژم یلزوک یمداب یموهآ ناخ

 رووا یرانیاوخ ماکو یرلرتخد باتهمو باتفآ هح یلمشاه لاخو راد ۳3

 تآ و ینا تآ یسابروش [ه] هسحلو ]٤[ امرایو دروقو ناقلت هثب ( یرامامط )
 یهک | یراد و یمامردصاب یرلکک [۷]یکا تآ ےس [+] یتیناقتآ و لوا

 راردموق زاسان یرابدنک زاس یرلوا یرد یرلکدیک یراد یرلکد لصاما رارپ
 رارجما یسازوب همسقمو ازوب ناه رلزمجحما وصو رازع کهه | یادغو الصا

 رارجا یراتکی نرلازوب نیکسک رجا یاغون یاملع بوبمروفیک یسهزوهمسقم وب

 ۰ یاغو موف ناسل حرش رد

 یاغو و اما ردرانا موق یخد رانو ردشلزاب رانا ناسل هدالاب ای

 ردهل و یراباسح هلا الوا ردراو یرلتارابعو تاحالطصاو ناسا هقشاب كنموف

 امراب : ك [4] یینوخسو : ط .ینوخبشو : ك [۳] هتبلا :ك [۲ ] هتبلا :ك ءس [۱]

 وکیا :ك [۷] یسیزاق :ك [5] (م) رد(هشخال)هروکد (عطاقنامر) ىسورغودەشل :ك [0]ا

 ی ی ی



 یلچ الا
 هنوکربرتایاد هروماج  رارروستفج العا ندرفص رلءود یتح رلزک | یرادو اپرا و
 قلخ یک رک | ندنردق ایوک ردراو یرلجوکروا رشکیا هدنرلقرا گردیرلدود روغپ

 دیزب مکناخ میت قا رع ناخروم لوق, ( هود روغب تقلخبس نایبرد )  ردشلوا

 هللا ماب بودیارمظع ریهشكنج هدالبرکتشد یرلترضح,نیسح ماما هلبرکسع دی نمی
 ناسبلها و لابع لها كنسح ترضح رایدبز هدق دل وادیهش[ ۱ ]هدنرکسع تش دوب نیسح ماما

 همرحمرح هدنجمایررکسع بوردنب ءراهود نوجا اع [۲] ربخست بودیا نایرع
 یرلچوکر واکهدنرلقرا كرلهود یلامتهللامابناه نکرارردزک ینیح ماماتیب لها
 رلیدیزب یلاحوب . رولوا رتسس یرلر, تروع كماما تیب لها بولیرای هراپ رشیکیا

 ندرلهود نالب رای کیا یرلاقرا بوبل ؟ تربع ندنتمکح كنمراب بانج هني بوروک

 هدنراح تدنش كنالبرک تشد یرادوجو نینزان لوا بوریدنبا اما تی لها

 كرات لها هددحاو نآ لوا هللاراتس هن نکرد هديا رشتو رردزک هداس انایرع

 كتيب لها بورتب رلکوت یک تسوب هدنرلهزا ]٤[ یرارب توبو هدنرلرب [۳] توا

 ټي لها بويل ا تربع دیزب موق یخد ندنوب رديا رتس یرابراتس نرلرب تروع
 كيافون موقوب هکردلوا مالک لام نیمجامهلع هللاةحر . راردیا دیش یتیسح ماما
 هدنسهداح البرک تشد یرلءود روغب یلجوکروا لاتح نکا نیک او نکج برع

 ییا نابوح روک ذم بناح نزا مالسلاو ردرلءود یلجوک روا لاتح شعلوا قلخ

 راو قدنح نرد لاثمایغ هدنفارطا هعلق ردقو یش یربغ ندرلابوا هدنجا یسهعلق

 راز زودر یمهعلف نبمز اما ردرلر یراحی راب لنامروا [ه]وصقارطا یخد
 ابوا نده ردق_زونکیا هلج (.ینوراو ےک ندهملق ) ردلوا عقاو هدر

 وزوفو نوقو تآ وابصو رغصو تاناوح نالوا هدنموق یلبا نابوحوو ردرلوا
 ۳۳ ج یراوساژ> رتو تنو را ر  یتاومو باود یرمو

 هرچا قدنخ یهدنناج یبهبق كنسهملق نابوچ ویو ردموق یاباینغا تیاغ

 جورج ندنرلغاد هک افش هني یعولط ادتبا ردیا نایرج [7] ( یسیاب یسپ رم )

 دوا : ك [۳] ریهشت : ك [۲] (م) ردیللوا (هدنرکسع) قرالواردصمیسورغود [۱]

 یببابیپ رم ك « س [7] (م) ردنک۶قلوا (قیص) یمورغود [5] یرادوو : ك [4]

 ۷۱ بس



 ی هعلق نابوج هدناتس زکر چ

 تعاطا هناخ یارک دم اما ردرلنصاع تیاغ یعوق قابقو رارید [۱] هلص هرابوک

 یمی رایدتیا قلناب قابق بورو هربخذ تاندبمت یی رایدریو [۲] مرہص بودیا

 اطولخم هدرب رب هلا یوق ناو یلانابوج یزکرچ هک افشوب رایدردنوق هنیرلوا
 رانا نکردنک تعاس ۳ هدنجنا رلغاد براص هنفرط قرشم هني ندنا رارد موق

 بودا مظع یاغوغ رب نوحیدلآ قلاب ر ندنسهرع زک رج یرب ندنسیرکسع
 .بوصع و جو دیدش تیاف رایدردلوا یرانأات چوا راسکرح یروتوا ندقلاب رب
 تمس هن ندنآ  ردراتکی رادمانو رار, میحشو رداهم تیاغ اما رلردموق نوملم

 بوک یرار, هرطاخم نکردک هقرش

 نابوح علف لاکشا د قرد

 .ندنرلاقشع زکر ح ازربم نابوح هدنرصع ناخ یارک مالسا هدنحشرات ... هنس

 رب ندجافا هشوکراح ردشعاب یی ردشمهصب ةعلقوب نوجا قالوا ناماو نما

 -هناد رر هني هدنسهشوکراح تولوا مدآ زو درود لماک یعرح ردشعا ان هقنلب

 رک راک رب هدنجما هءلق راو یسویف جاغارب رظان هلاش بناحو یرلهلق نبتم ندجاغا

 .یسل اها هعلقو ارز ردقو یناخو یرازابو یوشراحو یا راو یدحسمرب انب
 هدرلارخو هدرلغاد نامز یرغ. رلرولوا نکاس هدهملقو یرلنوک شف قاجنآ

 .یکیرلابوا ناکرت هنب یرلهوا رارولوا نکاس [۳] هل راتقلخ و یرانویق و یرلابوا

 قوبج یلغاب هلبراشیاق قاقوط بولوروا سفق سفق یرلجا کردرلوا هبق هبق نده
 عم هری رب یراقوبج سفف یلغاب هلشیاق بوزوب یراابوا هدلح نبح  ردراجافا

 ورک قلئدیآ ندنآ ردراو یرلکلد رال هدب راهش هکردرلوا ابوا عنصم رولوا

 یکم اج راقبح ندکلد لوا یتوت لراشت آ نانای هدنجما یرلابوا یرانوک شقو
 یک هبق هنیرهرع هودو هراهود یراوا ابوا ندهکوب هدنلحم چ وک  ردراوا نده
 بوکح هلةرودنوب راهود نرلهبرع مسخو " رارجوک بونق بودیا لیبحت یرلابوا

 .یادغو بوروس هلبا هود یتفح یراراتات یاغون عیحو رارروتک قانق قانق
 .< س [۲] [ () ردرفصم كو ( قجالص ) یهدرادکسا هکنکم ]"الص :ك [۱]

 و ٠ ٠ هلرلتاناویحو : ك [۳] موهح : ط ٠ موهص :ك

 سس ۰ 4 تس



 یلچ ایلوا
 بودیا عولط ندزربلا ءوک هدنتیالو ناتسغاد ات یبنم هکردمظع رهن تابح بآ رب
 شاطلزقو كرهدیا نایرج هرب قانوق شم هدنسهرا یمارح تاپه هلبا ناتسزکرچ

 هلرایک خد ریقح وب  رولوا طولخم هزکد هرق هدنزافوپ نوخادا هدنیرق .یسملق.
 بوک هفرط وشرق

 هعودورو موف ناتسزک رج هکلوا یعل هقولهءام مظع تالو نایرد

 ناتسزکرچ هليا ناطلس یارک هیناج و هلیا ناخ یارک دم

 ردیا نایب زمکیدتک هنیرلتیالو ناتغادو
 لزانم عطق بوصب مدق هنتکلم ناتسزکرح ینوکیجن وا كنلاوش هام ... هنس

 بودنک تعاس 4. هنفرط قرشم هلبا ناخ رانا رکاسع كرهدیا لحارم یو.
 بوک یلحم مان ( ید ناخ )۰

 ۱۱] ىلا نابوچ یافون ةکلوا

 ردیسهدیزک كنيرانا یاغون موق می [۲] هزریمرب مان نابوج هدنشاب زوب
 بولآ زق ندسکرج بولوا شادرق هبسهلبق مان [۳] هک افش كزکرچ موقوب

 دروب هدنناتسزکرج هکافش وب "بولوا ابرفا هلزکرچ ندمروزق هرح نکل
 ردابوا ددع كم نوا یلوا رحوک هدنجما رلارح و رلغاد رارولوا نک اس بوتیدیا

 رولوا یرکسع یافون هدیزک رطبروز یتاوصو یلقادص ددع كيب یرکی هل
 مظعو رلغاد هقرش بناج هني ندنآ ردرارا حالسرپ میجشیت آ درج رداهب تیاف
 هدتعاس ۵ بوک رانامروا یلناتستخرد-

 یهدناتسرانا رار دقاق هرات اوک هدرازاید وب ورکندنش ین وکیموق هک افش ینعی

 كجهلک اهد هرک جاق ر, هکو ] هکافش : 2 < س [۳] ازم : ك [۲]لیا : ك [۱]

 هسن ۷ + ۸ س



 یمهملق هلزوط

 وب الح و راشمهمکح ترورض یرکسع مالسا الصا بوروطوا هدنوب بویمهک
 نوقهراناخ هسیا هوا ماج رک | رلهسلآ یشزب رارفاسم هلبا هغا هدیهاشداپ هريزج

 هزفادسم هدنرلبوک یمادا نامط هنر و ات ینعی رارتسا قاموف یرفاسم ندوا ويد

 تیافر بوزحوک بوردنوق بورجما بوریدب رازاعراقح هسکو ابروطو لوح

 .هسروطوا نوک نوا هللا یئآ نوا هدوارب مدآ رب کردرر تمینغ هبت وب ات زاردپا
 ینغ شاوا رهظم هنمسا « ینغ» [۱] ندنارایو خوش یالآ رب ردیا ظح لح

 هدنمکحیلایا هفک اریز هدزامهرودردقو راتأت هدهریزج وب الصا ردیرامدآ سکرح

 ةرزجوب هلبامرق ردیراید مرق وشرق فرط لیامور رونلوا دع یغاریوط یلوطانا
 یرجنا ندنا ردزاغو رب ردا نایرج زکدهرق لیم زکس نوا هدنرلامهنییام یهاش

 ردراویزاغو قازا هدنسهرا یزو كحهسلکو ینرو هقحوح هنفرطلاش لبم شب
 ررو هلک زون یعوخحم هلىکر کردرلرت یللوصحم تاغ یدرو یهاش یادا كامطوو

 تعاسر یجا هریزجو ادخ تمکح زدنا ناکر_ررو هلک یللازوب یسوراد اما

 یراکدروا نوکانوک هدنرلهربشو  ردراریابورلکللوک تعاسربو رلارح مساو كالزود

 هو یرلشوف [۲] افصو یرلقاطب هرقو باخرسو یرالحقلابو یرلوفف و یرازاقو
 . لصامنا ردباسح وروپشم یاب من و شو , زاو-یراههوا روتوا راعشو ذدص هو
 هلزوط هن ربفح ندنا ردراید راد یللوصحم رب اربم ندزکنارهش یهاش ةريزجوب

 یند یرلتضح ناخ نوکلوا هدنو ( شاطدزق هعلق ) رارکع هدنوکرب ندنسهملق

 رضاحهدنا بولوا یرانامداش بوط ندنسهماق شاطلزق هحناکهل رالوقیسوبق یدنک

 .ندنبد شاطلزق یزاغوب مان نوخادا ءرزوا مظع نابوف رہن لااف هریک نالوا
 ارز یدلوا تجار بوطب هرزوا یسقرا اخ بودبا روبع هفرط ورق هرسعالت

 رشع هلیجوا هبرح هنمرلدلاو هفک كنامعلآ ؟ردیرامدآ ناتسزکرح یعوق فرطوب
 كدابوق رهن یزاغوب نوخاداوب هرزوارهوب ردرالکد راداقنمو عبطم ردق لوا بورو

 هدنجم | نابوق رهن ویو . ردزاغوب مظعرب یلنا لیم مرای کردلح یعودلوا طولخم ءزکدهرق
 .نکمكمتک راکورافوب یخدهسندیادایمو هنسادا لنالبو هنسهملق كرم ات بوزک راک

 اقن : ك [۲] ندنعیبظ نازایو برعم خوش ك ۰
0 



 و ا

 هفک راو یرلپوط یهاش هناهاش ددع نواو یراهناخهبج هرجا یرلهلقو یرابناو
 یراکزورزدل: ردهدنحما موق ییاصیسهعلق ردشابن یسض نامطو قلشابوص هدنتلایا

 شش ندزاش ردفا نکس هلج ( یشوزاو ةرتشط ) ردراو" نینهلاوح :لپس دنر طا

 ردزسهرانمزاو ییماحرب قالا ردشلوا عقاو هنفرط یلاش كنهعلق یرلوا سکرح

 زدقوب هابو غابو ماو ناخو رازابو یوسراج یریغ [1] راو یامرکد بآ رو
 مات یتلایا هفکو یعرج یهاش یادا هدلحوب ردقوج تاغ یراناتسوب كبشم اما
 زونجاما ردراورهعلق بارخ هڪ هدنفرطیرو هقج وج كننهاش یاداوو یدلوا

 هرفکك تب زوب هرک کیا لج مکشعا نادانآ هلبوا یرلهعلقو اداوب هدنرصع یرافک

 اشاعوریس ربقح شقایو شمش كنلروعت نرارب هڪ هدمب شعاراو یرکشل هرغو
 شاطلزفو بولک یرلرکسع مظع كنيرلترضح زعدتفا ناخ ندنامط ةملق نکردا

 شاط لرق لک هراب زوب هدنوکرب بودیا تکم یرکسع رانات الج هدنبد یبهعلق

 اریز راينا ناح بولیا دهج کمک هفرطوشرق ینابوق مظعرهن ندنبد یمهملق
 یادا ب ریقحو ندنآ یدرلردبا فوخ وند رلک یرکدشل ناخ راتا کی ندورک

 هدتعاش ۲ هبونج بناح هدرلرب نادابآ و رومفم كرءهدیا رلاشاعو رس هجا یهاش

 ]¥[ ان | ةعلق

 بارخ وید ردلکد هعلق ییمزال بودیا ختف اشاب دا كدک اما ردسانب زونج

 ندنزاتو قازا هسلوا رومعم هعلقو ردراو ییوص تانح با هدنجا اما ردشعا

 رب هل مان ینروب هلزوط هدرب ترق هک ۲ یدرلزاماقح هزکدءهرف یرابک رفاک

 هدر لاسم وق

 هلز وط هملق

 یمزالهدنناذدح اما ردشعا بارخیازققازا یو [۳] بولوا نارو یخدو

 صدزوا های رکسع ناعلآ مکشعا نادابآ و رومعم هوا هدعدق نامز نکل ردلکد

 نداتش تدش هنتیالو مرق وشرق ندننروب [4] هقجوجوب یآ یدب اشاپ ناثع یلغوا
 هقجوج:4[2] روبلوا :ءس [۳] ابا ۲ :ك «س [۲] راویامرکد تارو : ك [۱]

 تس ۷۰۹



 یمهعلق شاط لزف

 مظع كنج اشاب دحا كدک هلبرافک قازق هدنوب هدنرصع ناخ دیزیاب هدمب ا شعا

 تفلادعب . رایدید یسادآ ناق یی نوخادا . نوحیغودلوا حتف قراق آ راناق هلا
 ۱۰6۸ هنس یتح ردهعلق قجهلوا رومعم هدنرب بح اما  رایدتا مدهنم نسهعلق
 ادختک هلاب نکرکود یدابآ تشهب دادغب عیار ناخ دام ناطلس [۱] هدنخمرات
 هلب رلهق اش سوحنم سوروا هرابیلآ ناسکس هدنزافو نوخاداوب هلبا نوباه ءافنود

 ناثع لآ ترصن و تصرف راکرخآ بودیا , یناطلس كنج هجیک نوا نوک نوا
 هتل ودرد هلی راعانغ لام و یراربسا بودیا حتفنرایک رفاک هلج بولوا كنیرکسع
 نادىهش هاکترایز) هدنوخادا و اما یدنلوا ضرع هناخ دا هدنتلا دادغب بولک

 كنج وب اریز ردناشوماخ تشد نادیهش ددع زوب یدی كيب هلم ( ناهع لآ
 هلبق ندنا بودیا ترایز ربقحوب یرلادهش وب  ردموقم هدرلخراوت هم [۲] یلاع
 یلدحسم چ وا و یلوا زو ترود ( قوجووص *هلص ) بودیک تعاس ییا هنفرط
 قوزراب هدیوک وب ردهلص رب لاثم هبصق یلناکد نوا و یلناخ رب و یلعماح رب و
 تمسندنا  ردسکرج یخد یراایاعر هج و  ردنکی کرج هلا هنابلص [۳] كب

 هدنعاس کیا بوک نسالشف كب شتآ ندنا (یسهصسیردا ) هدتعاس چ وا هبهلبق

 شاط لزق رینص هما ینعل شاوصراد فاصوا

 هريزجوب هدرصع لوا کردشعا انب لواهاش ملس یخد ینوب هدنخشرات ٩۲ ۱ هنس

 وب نوجکنآ  یدشعا تراف و بهن بوصب [:] یسایقشع  سکرچ ہرک ہا
 راج هدایرد بل هدربودلوا طولخهزکد هرق یلوک نوخادا یدهصی ناخ میلسهعلق
 یعرج . راربد یسهعلف شاط لزق ندنغودلوا انب شاط یزمرق رکراک هشوک

 ردیلاعیراراوید اما ردراو یرلکحهلق ترود هدنسهشوک راحردعدا ژومکیا لماک

 قدنخاما راو یسویق مد رب رظان هلاش و یرلهلقیلوتروا هح یتسواددع ییا و

 یدحسسم ر و یرلادوا تارف ددع قرف و یرادزد قاحا هدنجما و ردقو

 ندهرکوص هدهسیاشلزای هسد.(یلع كنج) هدنسهخس س [۲] ۱۰6۷ هنس : ك [۱]

 ( م ) ردورنود ( ىلع كنج ) طتف .شلزاب ( یلاع كنج ) درهلزبچ سوا ندنفرط یبرب
 یسایقشا : ط < ك « س [6] كب قورراب: ك « س [۳]

 ۷-٤٥ : یلچ ایلوا سوس



 بس
 يلچ ایلوا

 عطق بولوا رهظم هنیرتتمه كرارابک هج و [۲] لابع دلوو [۱] ینیلک مهاربا و
 كل زوب ندنا هبهفک ٌةعلقا هلرلنک ندنا هنوزفا برط ككرهدیا لحام یط و لزانم
 كنج هدنسارح یلروح هلیساباب هنب هعفد یجنجوا هلا رکسع رابکیس یر و راتات

 هدنبرقهنردا ییردب سولخادعب وید زرتسا یهاش لس هني لوق عیح بودا مظع

 موحص ناخ دیزپاب هدلحم مان [۳] هصفح هدننج هردا هدکدردنوک هبقود هد

 م هاشداپ لقتسم هاش ملس ندنآ رلرید یدلوا [4] تعینص رب یدنلو شلوا

 بولوادمتعم یاب كرم وب هلیساحر كياب كرع نالوا یقداص راي قیفر بولوا تمظع

 [6]رلرید نیمز ربرب ناخ راتات ناخروم اما رلرید یسهعلقیاب كرم نوحیکیدنا انب
 تحایسهلب بولوایرادحلس ناخ ملسیتح ردوب یسهمسآهجو و یمانب ببس هتشا
 قوحوب چ وا هل رارب هللا ناخ ملس هدنحراو مان « همان لس » . . . ندیا

 رقح وب هدعب مالسلاو ردشعآ ررر لصفم نرالادج كنج و نراتحاس لس

 بودیک هنفرطلامش تعاس من نوک یستراهلباقالوا رب هریزج رب زسەچتابو غاب كرم وب
 داعلص لز هک نامر رب رب دأیا بارخ هماق"

 هلبالاصلص هدنوب شا هعلق بعص هدنمز لاسموق رب هدنرانک یزکد قازا ,

 یدق قایا رشللا رقرف كرلادهش الح ردراشملا كنج رلنارق بحاص كب هع

 سهاظیرلانب را الاغ  ردشعا بارخ كنلروع نسهملق اما ردراو یراهرش رق
 رر هللا راملق و ربست هللا رللید شعا نيمز رر ةعلق هک اقح اما ردیهاب و

 ورک زما رم بولوا مالک لیوطت تیاف كسلیا یدصت و عورش هنیریرحت زاغلوا
 بو رلریاب و رللوک هنفرط برغ رتک دبع وب نذنا ردقجالاق

 یا ا لا

 [*] هحنساهلف یمسا هدرصع لوا ردیسانب لارف لاض لاصلص یخد وب
 ملس هجز هدهسیا شلزاب ( یسیلک ) به یخد هدرلهخسن رکید] ینشلک : ك 1

 هلوا هدنسهخسن س [۳] لادع : ط [۲] (م)ردلکد مولعم تاذر هلو هدننامز لوا
 : ك[٤] (م)ردشمزای ( هصفح) كرهزج نتسوا كلوب یسیر ندهرکوص شعا ( هسوام )
 هجاهلق : ك . هجاهلق : س [1] نیمز رر كاخ : س [۰] تمنص رب

n ۷6 تس 



 یس هعلق كز

 کوا یسویقهعلق وتو [۲] یدرولوا [۱] ردنبرصم ةنیزخر, هنسرهم هسلجا یزاغوب
 هلج و ردراناکد رصتخ و دیفم ددع شقلا هلج هدنسهمیرا بناج ؟ردنادیم مظعرب

 شعا انب نوجما كمرک یسودنک زیزع خیشر, عردماج فیکرب هلو ردناخ رب
 كيربما ردارح شب هله هدنحما شوراووو ردقحماج رافص مدآ ییارب قا آ
 هدنسهناخ یدنفا یلعربماو ردرلدجاسم ادعام عماح يبو ییماح كب دوو ییماح

 یرلوا هلح كشوراوویو ررک رلتروع ردکحوک یخد ماه ېی ردراو یخد مارب

 رصتخحو دضم یم ندشالمشالجو ندشماق ابرنک | ردلوت رواقارب وط ابارمس ید

 رلوا هحرک ردوروا ندرازاص یرلراود هله و ردرلوا ز ودب هح ؟ردراوا

 یسهعیرابناحو ردزآ یرالزوک اما ردضاسقلخایرثک او ردزاب یساوه اما [۳]ردراط

 قاقوطو ردقمالوآ قلاب یراسک و راکو ردسک رحو سم هلح یلخ و ردلاسموف

 كرم یتح ردزوا اما ردزآ یرابوبحم هجرک ردقاماب یرلیجماق سک رج ندنشیاق
 ردرومشم هدیارس رهش و ناخردژا تبالو رصالاتیالو هدنازاق تیالو وید یلزوک
 نکیا هدازهش ملس ناطلس نا عردلوا ( یسهمست هجوو یمانب بس كن هعلقو )

 رارف بولوا مزهنم هنی هدنکبنج یجنکیا هدننسارح ولروج هلبا ناخ دیزیاب یسابا

 نک دید مهع هنوزفا برط تیالو بونب هبیک رب هدنسلکسا [] زاغوب بودیا
 یاب كرم هدنا بورشود هتناعل كرم و یمیلس هدازمش «یتشک راکروز زاکژور

 چ وا هليا هفیلخ فسو یرادحلس بوندیا قبفر راغرای . بولب یثک رب مان

 هرهدبا تحاس یاروتو نارباو یناتسکب زوا و اراو خلب و ناتسغاد بولوا یک
 ندنا بودا تام یهاش بوشوا ج رطس [6]هلا لیعاسا هاش بولک هم تبالو

 هفررش هبمک ندنآ بودیا ترایز ینیع ماماو نيسح ماما ندنا هدابآ تشه دادفی
 1 تخم اک هللالوسراپ » نکر دیا ترایز یمرکآ لوسر هدهرونم هتنذم رز

 « مەديا فتو اکس لاب یرصم هلا رسم نحتف كرصم بولق یازرا یناّمع

 ود « یوس یوس ملس اي روتسد ) ندهرهطم هضور نورد هدک دنا ما هجوت ويد

 یفافکقوزیم و یجحراخ دوعسلاوبا ادتبا بولک هرصم هدد لس ندنآ . رلک ادن رب

 یدرولوا دن : ط.ء 2« س [۲]-( م ) ردیللوا ( ردنب رریتک ) یسورغود [۱]
 ممرطش :. ك [ه] زاغروس : ط [4] (م) یلالوا (ردزاص) یسورغود ۳1

 تم س



 ىل ایوا

 هدننازاریوو ردقوت یر ادختک هایسو یرادرس یرحیکی اما ردراو یراصح

 ]٩[ ردو یخ رات نالوا هرزوا یمویقر/
 نامالاراد رب هدکرع هفعا ناهج ناهلس ناطلس ردا ما

 ماع یدلوا ما بونالپاب هملق ۰ ۰ ماعیخترات شب یرکیزویزوقط سپ
 ٩۲ ۵ هنس

 هدر .هلبا طخ یلج هرزوا كجوق كجوحوک یهدنفرط قرشم ندنا

 افا یلع یجاح لمع ینا ناخ ےلس نب دار ناطاسلا [۲] لمت )  ردوب یحرا
 ردوي كوچ وک رب شلوا ثادحا [4] ندرابح و و [۳] 5٩۸۳( هنس هامز رادزد

 ناتم تاق کیا و ردوبف كوب رظان هر تمس ویقروا اما زامقح بورک هب رع

 یضرات ینیدلوا یسانب هاش علس هدنسهرا كرلوبف تاق ییاوبو ردرلوبق مد بعضو

 یداملوا ریرح [6] ندنغیدالوا تعارف هلبا قالوارب قلنارق یساراوفییا اما راو

 ردعماح یلوتروا ینم و رام كلوا ناخ ملس عماح نالوا ءرزوا و اما

 کردهعلق پراص یلراوید تاق نیلایو ریکراک عیرم لکش هدنیمز لاصموق رب یسهملق

 هدنراتسوا یرلج ریه راو یسهلق ررب هدنسهشوکیه ردقجمدآ رو ترود یرج

 شراقرب ردلاصموفو قاما اریز ردقوقدنخ هدنفارطا اما راو یسهبق یلوتروا هتخت
 هلا قارپوط ددع زو هج هدنحما و ردلکد نکم قالوا قدنخ راقبح وص كسزاق

 نابوق فرط قرش و ردنابوق ره فرط یسهلبقو ردراو یرارومعم ةناخ روتسم
 ةعلقوب یراک لوممالسا مدقنام ردذیذل اما رداوک قلغبص مظعرب شمزآ ندنرهن ر

 e زو هع شمرروطوا ینیما كورم وکو مظع *هلکبسا شعا رارشانی هنبد كرع

 ا یرفواس یا یف یف كيب هج و قلاب یلزوط
 ۱ رلک هجا لوب یللا ندنکیدهملک بودک راک ندنتیدناف زاغو الاح اما شمر .دک

 ] کشلیوب هلا تمذخ لهس بولک یهاشداپ ءامتودرب هلحوبرک | ردلطعم لورموک

 یسهلک ( لمع ) [۲] (م) ردلکد غرات عارصم كوص ردیظفل رات کهداروب [۱]
 ته شازاب ٩۷۳ هنس هدنسهخن ك [۳] (م) ردیللوا ( رمع) یمویغود ردشیلک اب

 ك [۰] ندءرکصویقو : ك [4]*(م) رد ٩۸۳ یک ینیدلوا هدارو یسورغود " ردشیلک اپ
 کلب : ظ[ ]٩ [(م) یدراروقوارونکم یک صال ةباصاةدام هدرل رادتفالعف رلیکسا] ندنغيدامأوا

 تتس ٩ + ۳ تسس



 یمهعلق كرمت

 یلحالطصا [۱] هنیراتا وب ردرلکتکسشک و راقجناخ ددع شب ًاتلکدو  ردهدملق

 زوحواو یرادزد هعلق ردقو یارشالاسهو یتفم اما ردراو یرلترام ردقوج

 هاس نکل ردراو یرادرس یرحسکیو یرادجابو ینیماو بستحمو یراصح مد

 ردقوبیرامردلاق الصا ید هدنراماع قیرطو ردقوب یراک اح یربغ هلبرب ادختک
 تا یساوه ارز ردقو یدوحو هدرهش وو هدهررزح و یخد كنسهحابو غابو

 نامط ندناحودع ردرلجاتحم هراوف هلح ردیجا یرلوصو ردهرزوا تدورپ

 یصماق رانا و یشیاق قاقوطو [4] یغاب هزبو [۳] یغای یراص و [۲] یهروک

 جاننب » بوردنوک نهر هناعع لآ نلغوا ییا هدنوب یرلترضح ناخ ردروہشم
 ناغبودیا مالعا هتلودردوبد «مداوالاعحایس بودیا تغارف ندتحو تخرو تختو

 کما اشامنو ربس ینسهریزج نامطوب ربقح بولاق نوک اقرب کا عج رکسع هدنوب

 بودبک هرجا هریزج هدتعاس ۵ هقرش بناح بوقلاق ندنامط الوا كدتا تمنع

 لوک رب ید وب ردییوک كناشاپ نالسرا ناخ ( یسلص یاتمولوش لزتم)
 لاصموق هحبهاک كرهحما راوص یجآ هجرانک [ه] رالک تعاسشپ ندنآا ردهدنرانک

 هدنوب كب ینطصم یلغوا نکلوا ككب ناضمر ( یسلص كب ناضمر ) كرك رار
 ردهبرق رومعم رب هدنرانک لوک امزآ ندزیکد هرق ید یوک وب رولوا نک اس
 نامطو الا رذلکد صوصخم هراید ر دس یرلوشروط زوراق و نوواق هدنآ
 ( یلتفح كنلغوا اشاب نانع ییئامط ) بوک ارق نادابآ هج ندنا ردهدنسهریزج

 ( یسلص دم ناش) هدنزاذو نوخادا ندنا ردمظع نادناخ بيرق هلوک و

 نوخادا هفرش نناح هنب بات شش ندا ردس وک ی زکر ح یهاش یادا یخدو

 بوک حح مان نرو لد هدنسهزا یزبکد قازا هل زاغو

 نیما یاج نامرک كرع ینمل نیمز ربرب راد فاصوا
 یدلوا رسم ههاش ناملس یعاعا ردساس لوا هاش ملس هدنحرات ٩۲۱ هنس

 مد ددع زوبکیا و یرادزد رداضق ها یللا زووو ردقلاداویو و هدننلیا هفک
 ٤س ]+1 کەروب : دل < س [۲] هجرابات و : ك . هشرابا و : ط ء س ]1[

 . نوک : ۵ ا 7 یاب یاص : ط « ك

 س ۷ء١ تم



 یج دا

 عناق هدنکوا یسوبق كمماج وب" رارید یتماج اشاپ مناق اما  شقلوا ریرخ وید
 نالوا هدلم و ردفشک اما راو یخد ما رب ردفطل تاغ ید یماح اشاب

 ردرلوا یلوتروا قاریوط ددع زویکیا یسهلج رلرید یسح اشاپ مساق ءراوا
 یرلقاقوص هلح اما ردهدنو ناسملوسر عرش ةمکح و ردرلناکد ددعیللا هلحو

 ندنکیدمرک هبرع الصا 8ردرللوب قیصهلبوا ردقوب مردلاق الصاو ردقجارادتیاظ

 نوجیکنا رانمهنود هیورک و رلنمهع راهسلک تسار هنیرلررب یلتآ یا ادعام
 هسردمرب هدهعلقوب ردکوحوک یخد یرلوبق ارز  رلنعهرک یخد رللتآ هیهملقو

 (شوراوءرشط لاکشا تفصرد ) ردقو یراتاربخ یربغ راو بتکمییاو هنکترو
 هدنسانروا ات كشوراو هللا هعلق وب هدنسهرشط یاح برغم كنسهعلق نامطوب
 هدنفرط یر كلوک وب زنلجا هلا قالوا لمعتسم اما راو هرم یلطاط رب

 لوک وب رلوا هلح بولوا عقاو نامط شوراو وب هرزوا رياب یلقاریوط قالا رب
 ددع كيب هلج عردرلوا یلوتروا كاب كاخ ابارس یناتحت مساو شلوا نیز هدنرانک

 نراباوئآضعب بودیا یتس ندلوک و نراتاناویحهلج یرلمادخ كرلواوب ردرانادناخ
 ندنتحر رظم كنیرءهرد فارطابناج نمهجما مدآ ی ندنرلکدتا لامعتسا بوباقیب "

 هدنسانروا كلوک وب ردلبم رب یعرج رادام راد هکردکشوک رب رولوا عج

 داهرف یحاح ییهرانم ضارب هدنفررط یطاب كلوک وب  ردراو رلاق یروس یروس

 یخدوب ( یرازاب رفاک شوراو قحرد ) هدنفرط قرشم كشوراو و راو ییماح

 عماج یلهرانم نوزوم و یلوتروا قاریوط ییماح اغا یجاح ردنیزم شوراو

 یراناکرزاب غاب هلح اریز ردکلام ههرثک تعاج تباخ عردهدشوراو وب
 رلمورواو رلطاط هرفک هدنوب ایرثکا ردرلننک کد ددع یللا زو هلح و ردهدنوب

 هدنرهروحیخد كرلشوراو ددعیبا نالوا هدنفارطا لوکو ردرانک اس رانمراو

 زوقط ةا هدننورب و نوردنا كنیرهش نامطو لصاملا ردقوب راقدنخو راصح

 هل ددع ترود اما یرایربغ ردراعماوج رونلوا ادا هعح تالص یش ردبارح

 و ARTI قاریوط ددع زو كيب ًاتاعو ردیرادجابم

 عردماج کیا ًامح  ردەبکت ددعچ وا اتيرابو بتکم یدب ًاتنوکیو هسردم چ وا
 دم سم



 - ییونلق فام

 قجراصح ما کرد رلهلق يظعتیاغرب هدنسهشوکیراقوب شوق و یفرطبرغمو . راوراهلق
 وب ردیل رب بل هل | هناخهبح هلح ردقو وا یربغ ندنسهاغ رادزد هدنو .  ردسهلق

 (راصحهرشط شیاتس) ردراو راپوط هجا دمآ رس رظان هقدنخو هناعل هدهلق نران

 ردراو یرلویق صد كوحوک تاق کیا كراصح هرشط رظان هبرغ بناح هدفرط وب

 .[۱] ردرکجوق صد تاق کیا هلعغالوا تاق کیا یراوید كنسهملق فرطو اریز

 هدهکرعم ناح راو یرارسج بشخ یلهرقم اصآ هرزوا قدنخ .هدنکوا كراوق

 ندراکجویق ویو راردیا ربس هرلوباق بوریدلاق یراقوب هلبا رلهرقم یرلرسچ لوا

 هلکسا بودنک هلا رللوب قجاراد یغاشآ شوق وب هرجا رہش [۲] یجرک یرجا
 وپقوب ناما ردوبق كلشا ران هلامش بناج یوق باب تاق نیلای یمد ید یسوپق
 نیما ندراکز ور شب راتود دو عساو شانی هدنآ کوک ؟ردهدنکوا

 ندلالز بآ راو یسویق یبوص تایح بآ رب یرجا ندنسوبق ناما ویو ردنایل
 هدنکوا كنوبف ویو راردیا ناشطع عفد ندامهاجوب تالو *یلاها هلح ریو ناشن

 هراپ یرکی رظان هلحوب . راو یرب قاحاروطوا یللکش یشوک اجو [۳] هملق جا
 یلقدنخ هقشاب ( هعلق جرا ینشا فصو رد ) ردینشا ندنلحم اجنولوب یراپوط یهاش
 رفاک ردرفص هعلق یلوا ددع جوا هدنجماو یلویق سد رب رظان هننناج برغم و
 رددودسسم اما ناو یسوبق نامل هدنرانک ایرد الح شع .یسهعلق ناقل, هدننامز

 ویو [ه] ردشملوا ریوصت نالسرا [4] رب ندهمضامب هدنفرط ییا كنوپق وب
 مساق الوا ( هعلق هتروا ترام حدم رد اما ) ردرامیظع *هلق ددع چوا هعلق جا

 ردرونرپ هکدبعمو رومعم عماح دق زرط  یلوتروا كاب ربم كاخ رب ییماح اشاپ
 ضایب ددع کیا هدنجماو . ردعماج كوجوک و هرانم عنصم اما ردندبشخ یسهرانم

 ,شمءقج زونه ندنتسد كاکح ایوک بولوا الحم یک روللب ۸راو رلاهتنم نوتس ممر
 ضابب هشوک راج رب .هدلحم رظان هغاقوص هرشط هدنراوبد هلبقو . ردرادوم لقبصم

 ( ناخ یارکیجاح ماج لا اذهی ) . ردخرات نانلوا ررح هلبا طخ یلج ہد رقم

 رب : ط 6 س [4] یبهعلق جا : ك [] هجرك : ك [۲] ردرلتجوق : ك [۱]

 ردشملوا روصت هدفرطر, یرب و هدفرطر یر نالسرا ددع یکیا :2 [3

 ت — 1٩٩



 يلج اقوا

 نشهعلقهفکن اخت ندنا .یدرارلغب هلام یرتم هسلواهدلنامع راراق هدرللبدنق بولآ

 بولوا باف ندنجا رانا رک اسع هجیک لوا بودیک هدناکش . رسیا هرصاحم
 یاخبونابقرادزد هعلق هدنوب ردفوصوم هدالاب امدقم ( ج رک علف لزنم ) هدتعاس ٩

 ۱5 ر مقر ز علما هنلک لزم یو کا ههر ف تاج ید وتسوق اما
 2 هلتمالس نزاغو زکدهرق لیمزکسنوا ناخ هللا رکسع هلم بودیا ادیب

 توت هنهااش یادا وشرق هرجا

 نامط 7 قبتع هملنینمل ناماراد نأمر ؟ فاصوا

 یفرط چ وا  ردهریزج ن یدبشّملآ کرارړرد یهاش یادا هدیناقاخ رتفد هکوب

 ناتسزکرج هلتسارختامه یفرط هلبق ردیراغیص یزاغوب [1] هعحوح زکدهرق
 ؟ردیهاش یادا رومعمو نیربش رب سدسم لکش هدنرانک نابوق رهن ناک ندنسارآ

 مرق وشرق هجنک ناخ یارکدح هلو راو یرلارق سکر ج هراپ نسکس ءدنچا
 ويد یدحاق ندزعلا بوشوا یصاع ناخددم یاه بولاق هشولوا راتات موق هدنف رط

 هملق بولوئروف ندرانات یرلترضح ناخ رلیذلوا رامورات بوکج فسأت یلیخ
 ینرف زونج هدنحرات ... هنش ناک نامط لاکشا نارد ) رایدلاق هدنامط

 ارق هریزجوب ردیحتف اشاپ دمحا كدک تسدب هدنرصع یلودیزاب ناطلس ندنلا
 و اما راو یسهعلف رومعم ددع چ وا هدهریزج نورد بولوا نی ار لکلتفحو

 یطاخكننکب ءرزوا "نوناق :ردقاحتس هدنتلابا هفک رخو ومما دلج یبهملق نامط

 زوو ردقلادا ووو ردقوب یرلتماهزو راجت اما .رلآ [۷]هنایکس رده آ ۰
 ...الوا راویرلهحان ددع چ وا هل رداضف فیرش هدنلا یلنامع هلبسهباپ هغایللا

 رب هدایرد بل یمهعلق نامطو یمهنحات .. . ندنآ یبهمحا ... ندنآ یسهبجات

 زادام ارتاد یغرج ردانعر ٌهعلقرب انب هنهک کر اک سم لکش هرزوا راب یلقاربوط

 رادمآ رس *هلق ددعا نوا یلوتروا یتسوا هدنفارطا و .ردهملق كوجوک مدا زویتل آ

 قخآ یتسوا زسونروا تمهرکو هتخن یراتسوا یخد رالف ددع نواو" "ردراو

 هایلاس : ك [۲] هقجوج : ك [۱]

 بس 4۸ —



 یسهلص خوک

 یرلکب كنيرلءرفک نادغوب و قالفا [۲] هدنیراتأت [۱] یاغوب لداع نلک ندندرد
 قاحو هتلا بولک هناخ هلا فرش طخاغالملخ یثاب یحوبق هدن رلکدنا ظتو یشت

 فیرش طخ هناخ وید [۳] ردکلام هعرق نرارانات یافو كنهزم لداعو نیراتات

 یاغو ندنتل آ نامرک قآ بوردنوک ناطلسرب هرزوا یموق یاغوب ناخ هدقدراو

 کی یرارابا یاغوب [ه] هدلب املع یدعا [2] ماعا دهح هغمردلاق نرانات

 یتسر دب بورق نرلهبرع راییاغوب بودیا دف ایاعر هنعماج هدلاو نانلوا انب
 بودیا لمع هفرش طخ ناک هدضام هنس امدقم بودیا عاتسا ناخ نرلقدلوا ایاعر

 بوروس [7] هعرق یافوب هلج بودبا مظع كنج ناخ هلبا یاغوب هدنامرک قآ
 موقوب ناخ یارکدح لزع ببس بودیا دع تحابق ید ۂداموب یلنامع یدروتک

 ردضرات هتسب هتسکش كرقحو هنغودلوا [۷] ناقرداب یاغون

 ییاغوت ردیخرات ردببس هنلزع ناخ +
 ۱ ۰۷۷ هنس

 بوید هللالع الکوت بوقلاق ندیارس هاب هجنبقع كناخ ربصقترپ ریقحوب هدمب
 ندنآ ( مرق یکسا ) ندنا ( دجسمقآ رهش لزنم ) بودک هقرش بناج هني

 و اس رک یلزت
 شاطو یلبلاع ةبقرب و یلوا راتات زونکیا هدنبرق یسهملق هفک ینوک لوک ینعی

 ردیوکرومعم راویمهجابو غاب وردعماجیت رام موشروق هل یماج رویم اجیلءرانم
 الاح کردناطلس ولوا همارک ةنظمندمارک غنعایرلت رضح یدنفادمحا خیشل ایل وکه دنوب

 كيب قرق ردابعلآ قیرطیاوشی هدیتولخقیرط كلام درع شارطیراقبب كيب قرق
 هبهدنورو هدنبآ یتمعل هدنسهناتسآ رد راویرابدقتعم نک اسهدم رقنورد ید یدیرم

 (رلوقق هيرقلزنم) هدتعاسزکس هقرش بناح ندنا ردلوذبم زورو بش هبادک و یابو

 یراتف ندنزوب وصهلا راهحبک راق بوبانق یراغای تف ندنرلک اپ كاخكرايوك وب
 هدیمورغودو رد (یاغو ) به هدنسهخس ك هدرلکهرکوص ندنو ] یافو :ك [۱]

 ارظن هالما لکش دوخاب ] نساردلاق : ]۳[  ندنراال : 2 [۲] [ (م )ددو

 [ ًارظن بالما لکش ] ید ینایع : ك [ه] مان : 23 [4] [ ( م ) للوا ( رد )
 قارداب : ك [۷] همرق ةرزج : ك [1] | (م) ردیللوا ( هدیلنامع

 تس ٩۷



 يلچ الوا

 قرق كراناطلس یلتاوصو یلقادص هلج هدنآ بوراو هدحسمقآ نوید هری و لام

 هلح ید رقح ناه هدتتک هداج a RE بوردنوک هرانک هداولقلاب نددع

 بویک زعراقابلق رومس همطربش یک راتات هن بوروک كرادت هلمرامادخ

 ناتسغاد [۲1 ندیارس هجاب [۱] هدنسهرغ یخشرا ۱۰۷۷ هنس

 ردیا ناب ی رقاق زمکی دتک هن ال و یهاشداب

 ناخ یارک دم لزع ببس نایرد
 دم هدکدتک هنسازغ هوونای اشاب دمحم هجوق لور وک هدنخرات ... هنس ادتبا

 هوونای بودک كرەديا رخو قوع بولوا رومأم هنیرفس ووا ید ناخ یارک

 [۳] هلق اشابنسحیلالج بونود ندهوواب ید رزو یلوروک یداعلو هدنرفس

 ندنفیدالوا رسم قامشلو هلورپوک ناخ یارک دم بولک هلوبمالسا هللا راغلا

 لضاف هداز یلوریوک کردوب ینا ةدام یدلاق ثاربم هبهداز یلورپوک توادع وب

 یارک دم هدنراقدلوا هجوتم هنیرفس راووا هدنخرات ۱۰۷۳ هنس اشاب دمحا ریزو

 اغا مهاربا یشاب شوواح بولوا رومأم هنسانغ راوبوا هلبهاشداپ ںامرف یخد ناخ

 یرافک قلاق نکیا هرزوا كلك هراوبوا ناخ بوروتک نوتلا كيب کیا نوا هناخ

 بوروا قلاق یرلبحاون یلبخ بورک هنجما كعرت هدنکوا یزوک كنشاب شواح

 راوبوا ناخ یارک دم ندفوخ وب رلیدتک بوقج [4] هناه نیعاغو نیلاس هن
 راکشودعراتفرابصرانأت ددعكم قرق یناطلس یارکدحا یلغوا بوصهدک هنسازغ
 [۵] کرایدید هبهداز یلوریوک رلنیقفانم دوسح یدردنوک هنسانغ راوبوا هلبا
 رنک یا هلبا نالغوا نالغوا ردهدازهش جنکرب هدرغوا من ردنالغوا جنکرب ریزو »

 یلریوک هدنرلکدید یدید « ممرراو هنلغواای مدامراو هلیب هنساباب یلرپوک كن نب

 قلاق هنامرکقآ هدنخ رات ۱۰۷۹ هنس هکناغ ثلاث ءدام یدید رخ الا هلوا هداز

 یزاغ یناج معرق قدیازس هاب : 2 [۲]) هدنسهیغ . ۰ ۰ هام هدرا : ]۱[ 

 هدارو [ ه ] هنسارح تاپه : ك [4] هنلتق : ك (۳] هللا زعدنفا ناخ یارک دم

 (م) ردکیسکا ظفلرب يک ( یلاخ مرق )
 — ۹1 تس

 و

 تد تح اوج چ ی و و و و ۳



 نیک ی طخ لزعلادفم كناخ یارک دم

 :یرفاک ناب تمهرش نالوا یربسا ندنسهعلق دوفح بودا هدامآ یرکسع لئآ

 یندلوا .بودیادنبودقافترب تسد بوردنب هآ رب یخد یا بوراقح د#د

 شما سوحنم زور مشلک همرق هدرفس وب هک مدروک ریقح ناه هدقدلوا رضاح

 كبيرغ نب ماج ای مدتیا بوکج [۱] دوشک | درس هآ رب هجشروک نرلنوک قلیریآ

 ره هلئاخنب ردمارح قامرود هدمرف اکب نآ رب هرکهندنس [۷] نسراشط همک

 تخر جات مالوا یکتا ناخ هدنکیدید [4] نزدکهلیب [۳] نسروکج هدنق
 تآ یدیو كروک رومسرپ هرقح ود لهدنک هل یروب مچ مغ همنیدلریآ ندمتخت

 حابصلالعبودرود ردهلک مایلوا نیرفآ نیرفآ بورو هارج رخ نوتلا زوب جواو
 ننادناخو لابعو لهاو تخمو تخرو تختو مات هدیارس هحناب هلیرکسع هدیزک ناخ
 بولک هسدجاغاراد هدنسوشراق یارسهاب بوق ندنیارس هللا انئواعد بوغآرب

 هدقلراشخا ون ندو جان ین یملا د یا بولس زام فکر نا بوت نهآ

 یناشاپ نیسح زادرتفدو یمافم ماقو یربزوهرق راکدرورپ ءاشداپ نس یرانارآ
 هننادىم تسابس هلو كهاشداب بوریآ [۵] ندنراناعا یناغا لبلخ یئاب حوقو

 « هلوا رمعم بوبود هننکلهزان [۷] ولغوا ینازوتکو هلک یراشاب ]٩[ بیرق نع
 هام ملک دیا ڈا منع بولوا راوس هنتعرس اتص یزات تسا تو وقوا هحاف ود

 هدنرلکدند [۸] شيا رب هدیاق مناق بوشوا هنشاب كناخ یراموق قاردابو یحارف

 کمسک نرلوص [4] بودا انب نسهملقهفک یارک مرق هللا یارک یاح یدتنا ناخ
 تلخ یهرق هلح هدکدید مردک کما [۱۰] كيرد هدنلآ اق قآ بوزدنوک

 نسرشوروا هلدنامع مناخ یدما بولو رطاخ *یلست تیاغ بودیا ظح ندربخوب

 یدتیا ناخ رلیدید /هشوکود هللناتع هرکص ریو لام هسیک زو هتقلخ یمرق
 هرکوص بوبق هری رب یزوس مدیا شکک هدننلآ اق قآ بولوا عج هرییرب هله

 تاسدآ هردننم یلوا (:دوبک ) ینورضود ] نوک 1: ط.. نون او 1
 (م) ردنکم قتلوا (نسررشبط) [۲] (م۱ ردلمعتسمقوجكب یربعت ( دربکدود ) هدنراباتتک

AEهدسرف نآ :2 [1] ندنرناح [ه] نمهتک : ط .نمهتنک :2 [ع] نسروکوچ :ك . 

 شارب هدیاق :ك «س [۸] یلغواینارومکو : س .یلغوا یور,وکو :ك [۷] بیرق نآ :س ۱
 كيرد : ل [۱۰] بودا : س « پ . بودایق : 2 ]٩[

 بس ٩" و —



۳ 
 سس
 سس

 یتلخ یجءرق ناه  رایدید لهروک ین آ .هسرولوا.هن هلوا رخ ل هدک ههنردا یروب

 هدنسیراب كکیرانلواو كنس نسرتک [۱] بوروکج هبیلناعنسمناخرکا  رلیدتبا
 . رایدید نمهدیا شوروا بوشوزوب هلا لناع -[۲] روکج ناه هرودلوا بوقص
 ؛شیدنا تبقاع ناخ مالک حسن  هحنساوحف ( رده هللاو ريدي دبعلا ) یمالارخآ

 نزوب تمباتم هنقلخ مرق الصا تمظع مج هادشداپ دحومو نموم رکف نییرود
 :یمتک ههناتسآ یخد ندنن ورد بفویمروک ازسو اور هنودنک ی غالوایصاع بوبمرتسک

 ندایرد رک ۱ [4] رایدتک هتلود رد .بولبا نبع ضاحتا بونمروک [۳] اور

 هدکدیدمردیکهلمرایجهرق ندءرق بوروکم جوکو مشيا یخدنب رانستک ندهرقرک او
 هظحالمود رابح .هتبلا نتیالو یلناع ندهرق ناخ بودیا ظح ندباوجو تلخ مرق
 - رلیدلوب رطاخ *یلست یلیخو رلیدتیا

 ناشیلاع ناخ ةرواشم هحش نابرد
 زدنا بودنا ءرواشم هل رلشادلو شادقازق راغ راي حدن ودنک ناخ هحیکرب

 :كنهاشداپ ناتسغاد ىدا مدروک هعقاو رب [۵] الوا لب ید یعرکب رایشک هه

 7 "نامز لوا مدید مهاشداپ لخد [1] بوقص هنلآ یکتا یبشاب بورذلق نکتا
 هرژوا یهاشداپ ناتسعاد مهاشداپ کلب هدوا  یدا مدتا هب ىلج الوا یعزوسوب

 قموق نب رودیا روهظ نوک ینوکو شود لوا هتشا یدمش یدید نسهدک

 جات هن کپ هدلاسو نسوب ورکندمش بوکج هیهقرخ یمشاب بودک [۷] هنهاشو
 لوا هحنک اقرب رکم بوچآ نسهنیزخ بوند ردلکد مزال تختو تو تخر هلو

 غوا وب بوغارب یرلیش ںغآ هدامو [۸] یلکی هدمروتک کوب ج روخزوب
 ناطلتس یارک [4] ضوعاو ناطلسس یارک ملس بوغارب یناطلنس یارک دا
 لوقشوق رار ددعزوبجوا بولآ یرالوغوا مان یارک كرابمو [۱۰] یارکهناحو

 :د [4] نتختسه : 2 | لوقعم : ض [۴] روکج : ك [۲] بوروکوچ : كل [۱]
 : ك (۸] هنهاش قوموف نی : ط.« كل [۷] بوقوص : ك [1] یدلوا : كب [۵] رلندبک

 : س [۱۰] صوغا : س. ضوع : ك ]٩۹[ [ (م) رد ( نی ) یسالما ورغود ] یکی
 ېا بولوا یمزاف یمهلک (ه) یهدارو رد ( یارکه ناج ) یسالما یبا ڭا ] یارکپناج
 [ ( م ) مرودبا نظ ردهنسانمم

 تا6٩ تس



 لزرع كناخ یارک دم

 کم ولتداعس یارکدمم یناخ مرق ااس » هکوب بوتکم مالک ةجش بونلوا تءارق

 .«.یلغوایارک [۱] نابوج قلناخ بودیالوزعم ندنغلناخ مرقینس یهاشداپ هنیدمو
 یریزواخا مالسا یلغوایزاغ رفس دیهشو دیس موحم بودیا ناسحا هناخ یارک
 یرکسعیلایاوزوا بولوایسافلق ناطلس یارکمرقو ینیدلارون ناطعلس یارکكرابمو
 .مولساتبح بوتکم یدما راردهرزواقامراو هعرق هل رارکسع نادغوبو قالفاو
 هتداعسُهناتسآ هلکرلناطاس عی بودیا تعاطا هبیهاشداپما هدقدلوبلوصو بوراو

 رد هتبلا رونلوا راماعناو ناسحا هدایز ندزکیرانوناق اکسو هرناطلس هل نسهلک
 زسهردنوک ربخ ییاش رب ندمتک نوه ءافنود هدیرک هررزج ال او نسهلک هتل ود

 .بونلاصراج هنقلخ مرق هلج هجنلواتوالت هدناوید شحوم بوتکموب وید « مالسلاو
 .لاثمایرد یرکسع مرق هل ةمظعلا بولوا هرواشم یی مظعشکک هدنشن وروک ناخ

 هشورخوشوج قلخ جهرق هل یک ایردویدنالویو [۲] یدانواو یدناقلاح بولوا

 زالواوببویلشاب هبهرواشم یرللوف وبق هل بولوا ج وم جوم فرط فرط بولک
 یيبا نوا ر وام هرزواراناخ ور, ندناخ دیزباب ناطلس كنابع لآ زبو زولوف ناخ

 یتلخیهرق _ رایدید نسهلبا كرابم هللا نسلک هسرلک ناخ یتنقیه زبیرالوقوبق كيب
 هح و [۳] یدناغلاحو یدناغلا یلروصنمو یلنیریشو قلخ یاغونو قلخ قاردابو

 یمیضعب رایدامایوق هربی رب یزوس یسهلج راکرخآ رلیدتیا رلهرواشم هنوک كی
 .قانفی هدنسهعلق روا یسیضعب نسطایق نسهعلق هفک نسراو ناطلس یارکیحاح

 هللنامع ماعوق هعرق ییارکمرف یناغلقو یناغا مالسا یریزو ناخ كجهلک بودیا
 ناشواط هدنرلغاد یرهش یداوارو هبملساو یوساب یلناځع قو هديسه ملاشوروا
 ها وید ایالوآ مدآ هجنراو هکنالس ايو هردا بونالتآ ندمرق هدزب شمرالوآ

 .هرازوسوب الصا [ع] رلقلایاورلتراق یرارآ شياو رللفاع اما رایدلیوس رلباوج ازسان
 .بصنموب مهاشداپرولوا هللوا بویمرو دوجو هرازوسیجهلک و یجهله بوک ود قالوف

 .یدتیا ناسحا یفلناخ اکس ینامع كدلوا لوزعم [ه] زکییا ردسک لاتسد رب اید

 _راقالا : ك [4] یدناقلاچ : ك [۳] یداوا : ك  س [۲] نایوج : ك [۱]
 هرک ییا : 4 []

۳ 



 یلچ وا

 ادخ تمکح ( ةلاصلایژرلابیارفلامیادب نمو ) نکیا هدکلک بوراو هنیرانادناخ

 [1] روک هدمرق یکسا امدقم مکمرروک هدمعقاو یسهجیک یجنچوا كفبرش دبع
 زمتانوق هدنمهعقاو هدنیوک بلا هرق و یشک زمغیدلآ نساعد وید هدد فسوب

 هرقح وب یرشآ ایرد وید كدک هنهاشداب ناتسغاد هللا ناخ بوروک نيحاص.

 نبحاص متانق و [۲] ینسوب روک هدمهعقاو هني یحاص زمانوق نارضاج بولاص لا
 لاسو نیما بودک هناتسغادحابص هلبا ناخ ثكالوا یصاع هییناغع كقلاق» بوروک

 همزق هنی ندوجو كناخ  نسلاق هدناتنغاد ناخ لک هعرق نس اللوا .هتب بولوا

 تقویخد بولوارادیب ندباوخ نآ لوا بولکهعوقلح ناج ناه رلیدید «رانسرتک
 ٌهودروک یمهمقاو هلبا هللا ےس بوراو هناخ ندنغودلوا دیع هلل ندالوا فاش

 بوبد هریو رارخ هللا بانج م ناخ لاحرد مدتا ررق رب رب هناخ هرزوا لاونم

 هخیش ناخ [۳] رطصلاب لق یمشود مت بودرتک یعاما برع یاما عماح ولوا
 هنفرط "ناتتسغاد " زکنانح متاخ هلوسر و عا هللا ]٤[ یذشا خبش هدکدنا لقا

 هلیقرط راکشو دیص هنیرار,لشاط یلغاد كعرق ةررزج دوخاب نسردیا تحایس رب
 بوید هحافلا یدتیا هجوت و رببعت نسح رب ويد نسردیا [ه] كحک هرج رب
 یدتک هنسهباخ خمش»

 ناخیارک تمالس نیا ناخ یارک دم لزع نایرد ادخ تمکح
 [1] لاهملس

 بولوا ینوکیجنچوا كغ رش دیع یسیحابص كزکودروک ةعقاووب یراب تمکح
 [۷]هدنرلاخاریزو ندنفرط هناتسآ ناهنکیا هدلک ب وراو هنیرلربرب مرق نابعا هله هني

 یلغوا یلورپ وکم دآ قالوص [۸]قالوحرب مان اناملس رانا یسیمدآ راتاتهنی یلغاد راتات

 رابوتکم [4] هدنسیسروکناخ بوروتک رابوتکمو یهاشداپ سا نداشاپدمحا لضاف
 (م) ردعلریج یرزوا ندارکوص نکیآ راو ًاباسا یمهلک ( روک ) هدنسهخسنس [۱]

 ر : ك [ه] یدنفا : ك [4] راطصلاب : ط . رطسلا : ك [۳] ییهدد فسو: ك [۲]

 قالوچ : كل « پ [۸] ندنرافا : ك [۷] تاف الانه ها هملس : ك ]٩[ كحکرج
 هدنشنروک : ك [4]

 هسج ٩ ٩ ۷ تس



 یرهش یارس هاب

 كرهديا شون رازقو [1] امراتو تزوقو ناقلاط بودیا رلافصو قوذ بوس یرلقا

 بولوا لخاد هدیآ قوحوب کیا هبهملق و هن ادخ دمه ( روا ٌهعلق رکید لزنم )
 هجیک رب هدنا . یدلوا ماع زمتحایس بودیا رود یتسادآ مرق لیم شب زوبیدب
 هحاب كرعدنفا ناخ یارک دم بولوا نامهم هدکب شارف یک ایر نالوا یب روا
 .یللآ هیهلبق بناح بوقلاق نداروا حابصلالع بودبا عاتسا نغودلوا ناور هیارس

 رلارح هدتعاس ٩ ندنا ۰ ردیسالص رانا رومعم [۲] ( یلواب شب برق ) هدتعاس

 قوذ هدنل ودزیدنفاناخ بوک نرابوک ینعی نیرلالصراتات رومعم هراپشبزوب هرجا

 .بودیک تعاسشپ ندا ردالصیلعماحرومعمیند وب (یسالصقانافلو) بودیا زلافصو

 ناطالس راد یارسهجناب رېش نایزهکنج لا هاک تخم شیاتس هني

 ۱ ناناناخ نا ناخ
 نا یارک رج نبی وک یم رکو كنمظەملا نامش ۳] ۱۰۷ هنس ادج رج

 ال وا هدقدلوا تاقالم تل هرزوا زمنماص و دا ص هدنما ص غاب یار زی دنفا

 راقلزاونلد هنوک كيب هج ]٤[ بولیراص هعادرک بوید كدلك افص مشاداوب شادنرق

 بوبد هديا یراتبح ناخ و ناح بودیا هدنوب یشق وب مابلوا ۸رایدروسب بودیا
 ددع زکس بودیا ناسحا رلتآ هغرو کیا و هلوک کیا بویشود ادوا رب. هربقح
 نمرتانیصآ غلبام الب ندسشره تورو یرلع تآ راتوا مو رپ هلمرلتآ یلوا

 هللا رلتاوغا هل و یرللوق ویق و هللا رلناطلس یراابرقا و یرادالوا میخ بورو

 بولوا یا دنع زور نعزور و ردقهلبل نعهحیک بولوا لوغشم هرلافص و قوذ
 ندنو  كدردبا یزلتسح ناح یک اقش نیسح هدهاشداب تلود ماود زور و بش

 نالوا یرایربش بحاصم و هلبا ناشبلاع ناخ تولک فیرش ناضمر هام هرکص
 فیرش ناضمر رب هلبا ناطلس یارک حلس ممعن یو صوصخا هلبا راناطلس قازف
 ea فرط فرط بولک فیرش دنع هدعل مدعا هدراید رب ؟ردمشا نقود

 كنیرلررب بودیا راتبح ضرع هنیرلربرب رلناطلس و رلتاوغا و ورک یرابک نابعا
 بولییراچ : ك [4] ۱۰۷ : ط [۲] یلواپ : ط [۲] امراب : ك 1

 بس ٩ ۷۴ ےن



 س لوا

 هنمسا بوداصی هعلقرب هنجوا ا كنورو روک ذموب هدمب یدالرق پولوا صالخ
 یدرو ماب وید کشکح,

 ۳1 هکشکچ عنصم هملق شناتس رد

 ضهرکقلاقالصا هعرق بودیا انب ناخ یارکدمحم هدنخمرات . ۰ . هنس یخدقوب

 هدنرلرصع كراناخ یارک مالسا و یارکردام هدنسهنس یللا تك امدقم یدلوا
 ةعلقو یناپمه هدرلهنسون یدمش كدزمتشا هل نکیدلک هنسارخ تاه كعلاق الصا
 هزیو رلربخ هللا یدالشاب کما التسا هعرق هريرج بو یعازق تیالوو یازا
 یزکد قازا فرط وشرق ارز یدلوا تباصا بحت یغودنلوا انب هلحموب هملقوب اما

 ردرارب یلزاس کودجوک بونق كنغازق قازا و كغيلاق ردیسارح تاهبه یرشآ
 یرادزد هنجا هدک دنا ان بودا فرص ناوارف لام ىج ناخ یارک دمت هیهعلق و

 نراهیخذو یرلیوط هاهاشو هناخ هج هللا یسلکنفوت نایک ددع ناسکسزوکیاو

 ردراو یسویف درب رظان هونج و یلوتروا هتخ [۲] وتسوا یخد كونب یدوق
 هدنحما یسادا مرق هل رانک یسایرد قازا رقحو هب ندنآ ردرب ناما ی تیاغ اما

 هیایرد كنوص هرق ندا نایرج ندنجما وص ءرق رهش بودنک تعاس ٤ هبرغ تمس

 ( اا بوغی ٌةيرق لزنم ) بودیا روبع هلبا رلنآ یمیظع رهنوب ندرب ینودلوا طولخم
 ندنا ردسرک رانا یلماح ربو یلعماج ربو یوا زوو یلاوا یثاص هدد بوقعی ینعی

 رلارق رومعم هدنجما یسکلوا یرلکب نیریش ینعی یا [۳] ناوشفن هدتعاس ٤ هني
 ردتک یلاکلپ ر هدنرانک یزکد قازا , یندو .( واقد وخ... ۽ لزنم ) ف وک

 هض فرط.هنب ندنآ ردرب فلا و هرطاخحم رولوا قع رامدا و تآ هع

 ینعب یدیک بت راتات موق ( بوت ةیرق ) ندنرانک ( یدک یلقصاص ) هدتعاس ٩

 گراقوق هلبوا ات تک راقوف مپ یدیک یلقصاص روک ذم اما رارید ید بید
 ندنیوک بت وب هدمب رولوا كاله مدآ و تآ ندنسهثبخ ژحار دب انفاع مهللا

 تآ قالیاط زمسو یرلابروش هثک ال یی [4] هش بونق هرلالص رومعم بوقلق

 (م) رد (هشخال) یسورغود [4] ناوشق : ك [۳] قسوا : ك[۲] هکشکح : 0

 س ۰ سن



 یبهعلق طاب رآ

 طابرا [۱] وبهدشا بوراو هنیرارانات قلاق ندنا بوک هنسارح تاهه هدفرط
 كامرود ناه لدتیا ربخ بولکءزبس بوجاق ندنا شعا غیص یزکد قازا ندننروب

 لاراتروق یزعرلرسا ردقوو الآ لام قوح ندرانانو ماروا [۲] نسادامرق ماراو

 بوزوب ندنفلغص یزنکد قازا هتنروب طابرا وب هل رلقازق قلاق رافک ردقو بود

 مانغ لام ردقوب بودیا نالاتو نالآ هلفنلاع یعرق بورک هعرق نوکرب بوک
 یسهعلق جرکو نعماج نوک یدنفا دما یلطوک ات بولآ یراتاوارف ریسا ردقوو
 چ واهلعانغ لام ردقو قلاق ندننرو طابراوب هنب بوروا یسهرفک قلاق نرلفارطا

 هل رایزاغ رانا ددع كس ید قرق ناخیارک دم یزاغ نام ییهدک رولوا نوک
 نوک چ وا یلهدک بوقبح هرشط ندنسهملق روا كعرق بونلتآ هدنجما نیملاةفرط

 هغیلاق هدنجما تاپبه [۳] بویروب هحنکر, نوکرب بوشود هنیرلدرآ كفلاق شلوا

 یرلتا قلاق كيب ید قرق بوریک ندیدم فیس نادند ینلاق هلج بوشاتص
 ینازق یهو راربلک هعرق بودیا ربا هلم هني یرلقازف نديا رارف هل ندعرف و

 ردیالوش یسانب بیس راردیا اشنا نسهعلق طابراوب هدعب راردیالتف هلتبوقع دشاررب
 یرادزد رد ةر یللازو لماک رح ؟ردردنلاح *هلو یوفو ناتم هک اقح اما

 هدنرلکلد لاخزام یراپوط هناهاش یهاشو هناخ هبج فلکمو ینابکس ددع یللا زوبو

 هتختیتسوا هلق [4] وباو یسوبق درب هدرب یلاعرب رظان هنفرط مرق بورود هدامآ

 نناشن و مان كعرف قلاقو قازق ىلهلوا انبالاب *هلقوب ادخ دم ردیلاع هبق یلوتروا
 قازا [ه] ندنورو هحنارب بودک هلاش بناح تعاس ٩ ندهلقوو رایدلوا زاک ۲

 ردسایرد قازا فرطیبا گردرازەلال یداورب راز نحو راز هرس شلو نسایرد

 یرافک قلاق نکرارزک بویلطوا یراتاناوبح كنقلخ مرق هل هدنجما نوروب وب
 كنقلخ مرق هل نالوا هدنوروبوب بولو لوب رب ندنراغص یزکد قازا هنوروبوب
 هغملاق ندنسوبق یسهعلق روا ناخ یارک دمت هن هدکدروتک بوروس نرلتاناوبح

 بودیا رحس قلاق اما یدتیا صالخ بوریدقارب هغیملاق یرلتناویح هل بوشنی

 وراو : ك [4] بوطرو : ك « س [۳] نیسادا مهم LEE 2*7 سس 1

 . ردنورو : ك « س [3

 —  — ۸۹٩:یلج ایلوا  ۷س٤ ٤



 یلچ ایلوا

 پل ا هرق ٌهبرف لزم
 ردرود شارط یرلقبب كنيرلترضح یدنفا دا [۱] یلوک یراراتا هلج

 فلکمرب ردییوک یرلیفوص ینمی [۲] یرلوص ران هسوک تیاغ یللت لاقص رشبو
 [«]ردیوک رومعم لاثم هبصق یلهجاب الاو كرا لبس ییناکد جاقر و یلماج و یلعماج

 یمایرد نامط وشرق رانا هسوکرب نکرطی بولوا دولآ باوخ هدیوکوب ادخ تمکح
 هو هلبا یارک دمت ناخ یاقا الوا » ردیا بورضاج یریقحوب بوروط هنیرانک

 نلوق هفرط وشرق یربقح وب وید « ردرادرو كلنما یثخم وب لک بوتوا [۳]

 کا [4] یهعفاو یدیا یشک رب ندتما یاحلص یحاص هناخ بودیا رغ تالص

 نب نارضاج هم. وشرق ینس هبوق هیوق همشاب لا » یدتیا یثک لوا مدردنآ ریبعق
 بودک هنهاشداب ناتسغاد تو مشرق ورکندمش هلا ناخ یارک د رس مدیا

 5 تا لوزمم نا یارک دن ناخ د یراکنخ لنامع كوشؤد [ه] لخد

 روکج اکب هني بودک هلب نس كرک هستک هناتسواط ناخ یارک دمت نت هرکوص
 هدعل كدتا توالت هحاذ ود هل وا رخ هدک دتا ربع یهعقاو ود « J] لک

 هدتعاس ...هبرغ بناح هدنجشایمهریزجمرق هجنرانک یزکد قازا بوقلاق ندیوکوب

 بو رلارف رومعم

 [۷] طایرا “هلق فصو رد

 رازن رود 3 دک اک یس ەر زجح مرفق هدنورب یروس ۳۸ هرجا یزکد قازا

 هدنح رات ۰۰۰ هس ردنتم هلو ر مظع یاب رکراک رودم لکش هدراز هلال نمز

 ر, ندنرافازق مرق هرک رب کردلوا یمانب بس ردشعا انب زعدنفا ناخ یارک دمت

 وشرق هزوب هزوب هرجا یبایرد قازا ندنوروب وب بولوب تصرف رلقازق هلوک چاق

 راو قیچآ رطس ییا هدنسهخن ت [۰] یراووص : ]۲[  ىل لوک : ك [۱]

 یهعقاو و : ك [4] [ (م) رلبزاب ( «هفایو ) هللا الما کیدمش ] هیقایو : ك [۳]
 طابرا : ك [۱] لکروکچ : ك [5] لیخد : ك [۰]

(AA — — 



 یوک سکر چ

 نجرب شب مدیا یعرج يج .. رمانب نخور عماج یلبلاع هبق ییوتروا موشروف رب

 نوبعوب یراقلخرهش هل راو راراسهمشح ررو ناشن ندلالز بآ ینلنلاق لوق

 زوحوا هلح و راو راناکد ددعزوب هلح لصتم هعماحو و ردرلجاتحم هراهبراح

 راو هدنبد رلابق یخد عماج رو ردراو رارومعم هناخ روتسم هللا قارپوط ددع

 ریو نابص بتکم رو ناخرو مام ریو دحسم رو ردقو هدمرطاخ یمسا اما

 هاب و غاب الصا هدرهش وب اما ردراو نالاع هسردم رب و ناشیرود هک

 رانا" و ینلاب ناقلاق ندنناحودع ردهرزوا تدورب تاغ یماوه و بآ ردقو
 رر هدنراجا عردراو رلنغی هد هبد هدنبناح بغ هدرهش وب و ردروپشم یسازوب

 ندهعلفو ردرلهتشپ باسح . رارید ردراو هنفد راضعب رارید ردنوفدم لارق

 رانا ( سکرح هیرق) هدتعاس ٤ كرهدا رود هلاش فرط ندقرش بناح بودنک

 رومعم هنفرط قرشم هني تعاس ر ندنآ  ردییوک سک رج رومعم عبا هرلناخ

 هعلق مکحتسمو نبتم تیاغ ینامز هرفک (كجهسلک نارو ٌةملق ) بوک رلارق
 ردبا مدهنم ةعلفوب یقازق قازا هجرك هنامع لآ تسد یبهملق جرک  شعا

 وید زاموق هغامقج هزکد ءرق نرایک قازق ندهعلق وب یناع . ردیشاب تک اریز
 نسک زافوب قاحهلوا رامع هک اقح اما ردرلشعا مدهنم علق وب هلبا رات مدقم

 عقاو هدزاغوب راد یعودلوا طولخم هزکدهرق یزیکد قازا ارز یدرولوا یسهعلق

 هیایرد هدننرو یسهدآ نامط هدنیناح وشرق  ردهرزوا ابقنما ؟ردنیمز ر, شلوا

 کیا عردزاغوب رادرب نام وب" راو نوروب رب مان [۱] هقحوخ یروس رب شمقیچ

 كحهسلکو رقحو ردیزیکد قازا بودک هنناح لاش یرجما ندرافوو . ردلبم

 [۲] ( یابانط هعلق لزنم ) هدتعاس ۸ هنفرطلاش هحرحقازا هل رانک هعلقناریو مان

 ندنا ردییوک راتات یلهناخ یلوتروا قازیوط ددع زوچوا یدجسمرب یاباناد ین
 مان [۳] ( ىلا خیش ) هدنک اخ یمهریزج مرق هني هجنرانک یسایرد قازا تعاس 4
 بودک هدنجما تیالو لا رومعم رب

 یبا خیش : ك [۳] یابهنط : ط ك ‹ س [۲] هقحوح : ك « س [۱]

 س ٩۸۷



 یلچ ابوا

 هدءریزج نوروب رب ایوک جرک علق ناه [1] ردن تیاغ هبایرد رب ندایرد رب اریز
 زرط راو یماح یلو دیزیاب ناطلس قاجنآ هدنجا یتهملق جرکوو  ردشلوا عقاو
 كعماح هرزوا لو هدنسهرثط كنار ردع دق هاکدصم ر لوتروا تممرک دق

 ترامعل ی ) ردو یحرا هرزوا مص هشوک راح ضاب هدنسهشوک لوض
 ناعیراوثلث هنسیف کلم هنلاداخناخدم نم دیزباب ناطلسلا [۷] فی رشلاعماما اذه

 ندفقو بناح هدقدلوا مدهنم ندمظع هلزلزرب هرکرب یسرانمو رد ( ةلاعاعو
 ردوب یخنرات هللا طخ لج هدالاب یدق مدآ رب ندنلهع كنءهرانم هدنرلکدتیا دیدحت

 نوناخ هح دخ تانسماو تاربخابحاص جرکلاةعلق [۳] فرش عماحا اذهریمعت )

 ددع زویکیا هله هدنحما هعلق و و ( ةرحهلأ نم فلاو عبس هنس ناخ دارم تنب

 یلوتروا تمهرک و قارپوط هلم رلهناخ قیص زسهحابو غاب انب ریکر اک یناقوفو یناتحت
 یللا هلج و راو یراقجناکد ددع نوا هلج و راو ینشک مامر هلحو ردرلوا

 ینرفزونج مدقت م راو یسهسینک هرفکرب قاجنآو راو یرانزخم ریکراک د دع
 چ هدنف رط كنعماح ناخ دزاب ندا ردمولعم ندنرلر واصت عح جا یراد

 ردوب یخیرات نانلوا ریرحت هرزوا یسوبقمد كوچوکرب رظانهبرفم بناج  ردهملق
 هللادلخ ناخ دارسنبا ناخ دمع [ه] ناطلس نامز یف [4] جرکلاراصم ترا هب )

 رب و ردرلهاخ یرادقم یعرکی هدنجما هملق ما ویو (۸۸۹ هنس هتفالخ یلامت

 یرلتارفن هعلق ددع یللازویو یو رادزدو یراصوصو هناغهبجو رانناو دحسم

 تا قدنخ و ردرطان هناع هلج یرلپوط یهاش هاهاش و زف راک اس هو

 یفطصم هدنرانکقدنخ هدرومعم شوراو هرشطندوق كوو  ردرضاح هشاوصه

 ینطصم تانساو تاریخ بحاص فیرشلاعماا اذه ی ) ردیخرات كنعماحیلچ

 نافرملا عج ههربسمرب هدایرد بل ( ۹۹0 هنس [*] رخالایذارهش طساواف یلج
 لذن قجا ردنکمم قمردشالود ییابرد یک یهدعدق بولیچآ ه اما : 4 [۱]

 : ك [۲] ۰۰.۰ ناه ردهدیمب ةفاسم یلیخ هجمراو هایرد ر ندایرد رب ارز ردجاتحم هتمه

 [(م) ردیللوا (ترمع) یمویغود] فيرعلاعماجلا فخ مک + 1:۳1 فيرلامماجلا اذه رع

 یسورغود [۵] [(م).ردنللوا (ج رکلاراصح ر ) یسورغود] ج رکلاراصح ةراع: دل ]٤[

 (م)ردیللوا(یزخالایداج) دوخای (هرخ الایداج) ی۔ورغود [1](م) ردیللوا (ناطلسلا )

— ٩۸ — 
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 یمهعلق جوک

 نامزرب عردراشعازونکو زومر هلبوا هدریوصت وب رانالوا یرابحاص الوط دی هدموج
 اما  ردشعا نتراشا هلک هل راءود یموق رانا ردرکس بوحوا یک شوق هتیالووب

 قالوا یرانک ایردو ردنق ییا وبق ویو ردیتروص هود بیرضو بی لا اةقبقح

 یرلیک یزیکد قازاوزکدءهرقهلج وردیشاب هلکساو ردقوب قدنخ الصا هدفرطوب ها
 کردناملرب ناما ندنرلراکز ور یطابو زدلیو سودول کردنامل مظع رارشاناب هبهلکساوب

 هدنفرط هرق ندنآ ردناعلر قوح یغلاب راتود مد العا رلآ یک هراپ رب كي

 ردوب یخ رات کردرظان هبرض بناج وبق كوبب نالوا
 ابص [۱] نایلس نید بطق انماما اثبلا اذه یندق
 ۳ قم انمآ مالس اهولخدا اهلا را [۲] ماغالاق تلق

 يهدنزو ما هدننیبامكنوبق تاقییاوب اما ردیوق باب تاق ییا یخد وپقوب

 هاشو داز ماسر داتسا او راو یریوصت نالسرا ص ر, هدنرزوا كنوبق

 بودیا فرص نیرودقم راو هدساوب رب صم داتسا ردیریوصت اضراغاو یلوق

 بیھم رب راردیا نظ حوریذ ینآ رانروک مکشمزاب رروصت ]٤[ عوبش رفنضغرپ
 کیاو ردقدنخهمسک هلم هج راو هزکد رب ندزکدرب هرشط ندوقوو ردنالسرا
 یرلندپ نادند عنصمو نیربشو یراجارا نبتم هدنراود هعلف ناتمدس پراص تاق

 قدنخو اما راو یرلپوطهناهاشرظان هبایردوهقدنخ هدنرلهلق ددع یللا هل کراو

 ردنکع قام هنس اما شوق هلا مایا و سم شم رشهلود ارد ینامز رافک هدنحا

 قجهقبج ندعارصموص رات [۳] مايالایف :ك [۲] ناهلسناطلس : ط «2ل ءس [۱]
 لکد هلس هدننراق یسان 1 ناملس ناطلسنامزوا هکوبلاح رودبا(۸۷۲) عارصم روکذم هدهسیا
 یمهلک ( مایالاق ) یهدنسهخسن ك هکمرودا نظ . رد ٩۰۰ یدلو خرا هکنوچ یدبا

 رد»۳ هساددع ییدرتسوک كلو ربلک مزال یسهوالعهخشرات كنسهلک( مایالا) بولوا یرغوط
 هلبوش كخمرات هرزوا قلوا نیمخم ر . رولوا شلوا ( ۹۵۵ = ۸۱۳+ ۸۷۲ ) هدلاحوا

 :ردنکع هدیلوا

 ید بطق ناملس ناطلس ابصااوذ تماما انبلا اذه یدق

 i 7 نینمآ مال اهولخدا هل اخراماعالاق تلق
 ا 9 زول وا شرتسوک ی )11 ( عارصم كوص قرهلوا زس هممعت هدنزوصو

ET. ۰۱  
 ا یش دک و ی [4]



 سس
 یلچ ایلوا

 كنعماح ناخ ناهلس هدازهشهدهعلف كوب ینشاو ردیرلهع رک و یرادالوا كناخ نابلس

 [۱]ردخ ر اتنالوا هدنرا نمكنسكنیربق (اشابطصم ترایز ) هدنکوا یموبق یعرح

 هغاخ نسح هک ۲ ایادخ ریو رفس هبابقع یدتبا ناریمرپم
 ۱۰۷۰ هئس هحاف «ینطصم حور قوا رولواع را كسلا هدايز رب

 خیشلا ةرایز ) و ردنوفدم هدنزوب ما كنسوپق تآ ( اباب دیهش تراز ) یخدو
 ۰۰۰ ( نکیوا

 یماقم اق كناشاب دم قا نوک شب نوا بودیا اشاع و ریس یخد فک رهشوب

 بوک رلارق هع هنبناجقرشم ندهفک بولآ رلناسحاو رانامرف نداغا شمرود نالوا
 [۲] (قامزوب هيرقلزنم ) هدنعاسشب بوک ندنجنا ناتسرانات بوجا راوص هروشو
 راوص یحآ بوک قناتسرانات هنب هرجا رلارح ءدتعاس شب هقرش بناج هنی ندنا

 بوجا

 ... هنس ردکنرف روج یسیناب . . . هیمست هجو رارید شرک رانات موق
 هفک هدنتلابا هفک الاح اشاب دحا كدک تسدب ردحتف لو دیزیاب ناطلس هدنخمرات

 هلبسهاب ها زوحواو روروطوا ۍنما ناطلس یاغلق هدنسهلکسا ردیفلیشاب وص
 هدنغاعو زفروک رب هدایرد بل یبهملقو ردرلارق ددع . ۰. یرلهحان و رداضق

 رادام 1۶۸۵ ردانعر هعلق ان شاط یدادشر علم لکش هدنرانک مظع ناعلرب

 كوچوک نالوا هدایرد بل راو یمویق کیا هدنفارطاو ردعدآ كيب لماک یعرج

 لوجوک تیاغ زاماقیجرابرع یرجا ندوبقوب گردفوشکم هقرش بناح یسوبق صد
 ناطلسلا [4] رم [۳] جرکلانصاذه)ردو یخ رات هرزوا ويف وو ردعنصم باب

 هشوک راج هدننناح لوص لصتم هخشرات ویو ( کلم هنلادلخ ناخ دم نب ناخ دیزیاب
 لع كرافک کردراو ریوصت رب یلشاب هودو"یلطانقو یلقایا درود هرزوا حرم ضا

 هدایز رب ېک ییدید كرعاش رودبا ( ۱۰۹۹ ) طقف ردغرا عارصم كوص [۱]
 (جرکلل نصحا اذه ) یسورغود [۳] قامزوب :ك «س [۲] (م)رولوا (۱۰۷۰) هجنلیدبا
 (م) ردیللوا ( هرمع ) یسورغود [4] (م) ردیللوا ( جرکلانصح اذه ) دوخاپ
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 یسهعلق .هفک

 دذع .چ وا كننراهرفک یتمرا و موز ( ناسسف نانهاز هسنک حدم ف )

 (م۰) ردراو یرلوغانص رب كرایدوه. اما [۲] راردیا لطاب نیآ . راو [1]"یرلتوب
 بولوا الضف عبنمو املع عم میدق رهشوب ( هفکر بش تایلک زیکنارهش فصورد )

 نونفو [4] هبرع مولع یخد یرلاملع ندنغودلوا [۳] هبرع و هنمح ملقا
 كنیرہشو ردسافیق یخد یدصاف ناحارحو یقذاح یامکح یخ ردراڪلام هب هزمشک

 ئربعشو نوک ا نوک مدنک عردرادلوصحم تیاغ یرلک اپ ربع كاخ نالوا هدنفارطا

 غاب هحرک ردساقی هرزوا ترفو تاغ یدوختو یسهلق و یرادواخ و فالویو

 زادرب " راطقالاةفساو رب ینیمز عردقوچ یرلناتسوب كيشماما . ردزآ یرلهابو
 هدوا هدنرهحک شق هلرهش و ندا ردقو یلثم هدعرق ضرا رايد ؟ردرایدو

 نوسلواقشع هنیرابآ شوخ كس هنوکنواو یراهسیف تمعن نالواهدنلحم یراتبح
 قلقاریوطنالوا روک ذم هدالاب الوا ( هفک رهش هنابج دہشم هاکترایز فاصوا)

 ۀبق رب( ناطلس یدنفا نیش ) هدنبرقو . ( ناطلساباب یجشوط ) ثرایز . هدنشوراو
 یدتقا داماد ) هدنحوا یرلتداعسرم.و راردهدوسا هل رات اقلعت و ابرقا هدنحا ىلا

 هرزوا ص ص ضاس رب هشوک راج هدهشوک رب هدنجوا یشاب كنآ , ( ناطلس

 ردروط بم خراب و
 قایکیرغب بشوزور هلدوا تقرف یخا یا هبلاع ندانف و یدتا تلحر ماع فطق

 قاب« العاتنج لوا ینزوک بلقچآ [0]ع۲ نابع یدلبق نح رات یدنفا داماد یملخم
AT e 

 ( ناع لآ ناکدازهش ترایز ) هرجا راهقودنص صم هدهنعاق | وراقوب
 ردرلهاش ناملس هدازشنن ناخ یلغ هدازشو [۷] هاش( ا هدازشو یدنمس هدازهش

 هاکتزایز ) هرجا هفودنص صصص هجمارخ له هن هدندنچ یرلهقودنص كراتوب
 هدازهش رلنوب ( وناب ناخ لسنو وناب مو هاش دیزیاب هدازبشو هاش دابق هدازپش

 هدنسهخسن پ (۰*) راردبا ارحا نراهلطاپ نیبآ هدنآ : 2 [۲] یررید :" ك [۱]

 ماا : ك [ه] هسرغ : ك [4] هی و هبي : ك [۳] راو قبچا رطس چروا

 (م) روسرتسوک یبددع (۱۰۳۱) عارصم كوص هروک هنفیدلوا ( مان ) یسەلک یر ]1
 هاشملع : ك [۷]
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 یلجُ ایل وا

 اھا یل ی رد قا و تآ انا. ومت نب اھو نا
 بال رطسا لعرد )۰۰.۰ ردقو ]١[ كر ر قوح ندنرلجاغآ دود ءرف هدنجا

 ... یدلب رع بونلوب هدسداس ملقا یرهش هفک وب ( نادلب دل ضرا ملاقا
 نامحتم لوف رد) . . : ىلال لوطا و ردهقفد و هحزد . . . یرام لوط و

 نوحیکنا بوللو هدننهاخ یار هیهز تدب هدرو ج رب (هقک ناتسراع علاط

 كي هلک اخ ندتهج یراقدلوا یبارت بولوا هدقوش و افص و قوذ یکهرهز یتلخ
 هلح ندتشح یرلفدلوا هدنجر روٹ و ردراو یرلمدآ ملتس و ملح و قولخ
 كنساوخ (نابونحو هبوبحم تفصح دما رد ) ردقوج یرلرق رک و زمس یزارفص
 "بولوا هدلادتعاو فطلو ءدلاح نسح تیاف  یرلناتیو ناوشن و ناملغ ندتتفاطل

 [۷] یرائاتنب و ناوج ائثتنم نونکم رد ایوک یراشید و "نوزوم هلح یرلتالک

 ناج هتیراودنک نرالکوک كراناقاشع هدنراقدنقراص نرارابكشم یوسک عرزلروا
 اوف اب شعهکد یتلسد لاک کر او یزارتخا هزیک اپ اخد و"  راردیق لیا لو و

 هزاب و سکر جا هل و راردباتهم رب شمهمشلبا زاخ هتنرلنماد و < زدرلاتکی

 الژا و ندب مس یرامالغ باتهم باتفآ هچ هلج هلک ندنراتیالو هل و یخروک و
 یرلهراب هم مالغ مادنا كزان و مارو مرت و قاشموب یک یسهمجاش قالوق هزاتورت و

 هزاپ هراپ هدنرلکدروک یرلهراپ هم وب . زعرازدارب . هرامالغ تسود بوبح کرولوا
 نالوا هدنو رورود یرازاب ربسا حایص سه هدناب یرازاب رافاوف یتح رارولوا

 سلفم دروکوز هج ٠ ردزالوا هدنسهبکت خش نالغوا هداوسمالسا يتصم ناریلد

 هنسهناخ تنح جنک بونیک هلیسانز زوک ینمی [۳] هللاح یجروک راقشاع روبدنم
 زوی( ناداتسا تاعیانص لها باکو راک نایب رد ) ... ردیک كربکح نورد غاد هآ

 یرایحمویق ویسیزرد اما ردرللماک .داتسا تیاخ یرافرح لها هنوک یدی شعلآ
 تلخ اینک ا یتد ردرلداتسا تیاغ یرلیحماب هداحس هج و یرایحچوپاب و
 ردقوچ یرامدآ ناکرزاب یالا رب راراتس بولآ رلاراسا و خاب و لاب عردرلراجت

 یرلنابش : س [۷] راو قبچآ رطس چ وا هدنسهخن پ (۰) رجش : ك ]
 هلیکحرج زوک :ك .[ قویوق ردفاک فرح یحدرد ندکوص ] هلکحررح زوک :س []

 بس ۸۲ تس



 یسهعلق هفک

 هدیدنفا مهارا بیانوب هدنرهش هفک وب لدم ا اما مدیا رکتم [۱] هفاک عویدردق وب

 نوتلا [۲] هک وبسرب ید هریقح بودیالصاونیقیل نیعونیقلاقحو نیقبلاعبوروک
 یدتفا مهاربا ندرلنوتلا وب یتح مدرلاووا یک یوم لاب هدلا مکیدتا ناسحا

 الصا هحنک لوا نوک لوا بودوب ماشخا هناد چ واو حابص نرب بوبای راهبح

 [۳] ؟رونیلوا لصاو هنسک لوا هرلارقف هلصو وبو هبهبتم وب نکل یز ماعط
 بولوا لوغشم هبهدهاحم و تاضایر هنر لاک بولوا هدلاح حالصو هلوا لاح لها

 هنالوا ندنسهصز الوا رابک لصاما هلوا یوزنم ندقلخ بودیا ظفح یرارسا

 یاوه ( نادواح بوخ یاوهو بآ فصورد ) مالسلاو ]٤[ رولوا بیصن راکوب

 ردرلهجروش لس یرلوص اما ردشلواعقاوهدایرد بل اریز ردادتعمو فطل تیاغ

 راغاب نالوا هدنرغاد قادوص نانلوا ےقرت یراغاب هج  ردزآ یراهجابو غابو
 كنهنک الوا ( تارمشم یامظع تمعن تالوک ام تاحودحرد ) ردکرایلهفک و

 یسهلال هفکو نمسایو ردرانمس یلهحار ماخربمعو كسم یغای قانم یراصو یایهرت

 كنبرلقلاب ورصوقسص وا [1] دوخایو ینلاب رکتو كرول و [ه] ینلاب نکزت هدنناعل و

 رحم و [۷] ناضابم رحم و طحرحم یتح زالوا هدایرد ددع يا نوا یرلعاونا

 ر یک ییلاب هفک یخد هدمزلفرح و نامع رحم و هدرزخ رحم و [۸] هدسومویقوا

 زویه بودیا دبص هدنیسُخ هام ینلاب کهدنمان [4] رکرب یتح مدمروک رلیهام
 قلاب بیارغ وب  رارروتک یرلناکرزاب هرلعلقا میج و راروف بویلزوط هرایه
 دبص قلاب رب هدیرفآ درف رب ندلوا یساضر كنيما ردهعطاقم هقشاب کردیتناما

 رلرببوتوت [۱۱] نغلاب لافک [۱۰] یلقالف راقجنالغوا هدنفلنارق هجیک اما نمدی
 رسکه به رج یرامالغ هسرایود یسشابوص رهش اما زعد نش رب ءرلنآ ما قلاب

 رغصهبقو قوحو رب و ردها ررب یسهقوررپ یا زمس و کما ضایب ید و

 هناکش ( بوس ) هلبحتف كفاکو تاب هدهکروت ] هکیس : ك [۲] یفاک : ك [۱]
 رک : ك ء س [ه] روبلوا : 2 ء س [4] رویلوا : 2 [۳] (م) ردشلروچ
 : ك [۸] نافلح : ط . نانعام: ) < س [۷] دوحاو:ط.روحاو : ك <« س 1

 نغاحیلاب : ك [۱۱] ىلقالق: ط« ك « س [۱۰] کر : ك ]٩[ سونیقوا

 س ٩۸۱ س



 یلچ اقوا

 راو یمالاب هلق رب انب ږکراک رودم لکش رب هلاوح هرهش نوجما هظفاحم ین رېش
 یسوپق صد رب قاجنآ هدنرب هجیلاعرب هبرغ بناج ردعدآ زوب کیا لماک یعرج
 ناه ردفو قدنخ هدنفارطا اما راو یرلکللد یلاغزام بوطلویق ص دو راو

 نواو یرادزد رب قاجنآ هدنجا ردالاب *هق صص هرزوا هتشپ یلاع رب هدایرد بل
 ناق هدنحرات ... هنس راو یبهناخهج یرادقم تافک و یراصح مد ددع

 ءافتود هتناعل هفک وب اشاب نادوبق ... هدرصع ییدتا ناصع هناع لآ ناخروج

 مدنرب هک اقح اما ردشعا اشنایدمآ رس هلق و هدقدلوا تخادنا رکنل هللا نوباه

 رورود دودسم یسوق زورو بش زونه نکل ردشعیا نیتم لق لدبی رب

 ردسهنکت یدنفادحا روک ذم بیرق هک ۱  ردناتسرامیمهمیرابناحالاح كنهلقوت

 هدرلوا ددع شکلآ كس درود [۱] یبامح مدافگ زش (نادناخ ءام هاح نابرد )

 یراوبق كرلوا نالوا هدنبد یرباب یللقشامراص ردموق هداحس یعودلوا راوق

 ردراجاتح بوق یرلوا ایرنک | ردهجروش لبس رلامرتب نالوا هدضشا اما ردذبذل

 مراو یرانامرکد نوا ددع شعلا زوی [۳] اما [۷] ( نامرکد قیقد ریطسترد )
 لا هدرلارقف هج اما ردقوب یراح رهن هدنجا رهش وب ارز رکج رلتآ نیلج
 الوا (ناوخا نارای زمودلوا فرشم مقرترد) ردقوح یرانکح یرننامرکد
 قابلادس و ]٤[ اغا شمرد اشاب دم قا ماقم ماق و یدنفا دحاو یدنفا ماسح

 فراع یلح دیس یلغواو یدنفا ریماو رلءداز یجاب و یدنفا مالسالاخبش و یلح

 فیرش تاذو حور كبسرب اهل شوخو هحهل شوخو تبحخشوخو مدنو فیرظو
 ةمکحم یدنفا مهاربا بيان راع بحاصولماک هدفاک لعو  ردبلچ فرش هک اقح

 یربغو ..۰ نیدلارون و اغلق و هراناخ عیج اما  ردییان رب هدنیبم لوسر عرش

 رب لوذبم یعامئاو ناسحاتمعن هرلافضو ارقفو هرلالکوو ارزو عجو هراناطلس

 هیامکبودباراذکو تشک ی لاعبولواناب ناهج کردلیر,قرق كدهنآ وب ریقحوب ردمدآ
 یلصفو صا كملعوبمدشمشروک هلباراداقم كيب هامامدیا شمهمروک رابع بحاص كلام

 تا ء ط < ل ء س [۳] قنقد نامرکد رطسترد : ك ۱۲] ىج: ك [1]
 (م) رولوا كعد ( افا شمرود ینواعم كناشاب دم قآ ) هلا هویش یکیدمبش [4]

 بس — ٩۰



 یبهعلق هفک

 لدنزاتسو هدنناغ نیزعو فلکم ددعا چ وا یعرکی کردرانناطلس قوس رومعمو
 [۱]یراهناخ هزویو یرهناخهوهق یناتحتو یناقوف رومعمو لمکم یلناحادمو نارعاش
 راس همشج فصورد ) . رذقوب ینتسدب لبابق انب ریکراک نکل ۰ راو یراهناختیمو
 رد) ردرلهروش یرلوص اما ردرللالز نبع همشح ددع یعزکی یسادراب ( نا لد
 ةشوک هکر دناتسناج ٌةناخلیبس هدرب شب زوب ینهدنالوا ( ناشطع ۀناخ لیبستارخ

 رد راهناخ لسس مظع ت تاریخ شعلوا انب نوحبحور البرک ت تشد نانشغنهدقا قلا

 هژزوآمسرو هدهفک نوربو نوردنا یسومه (نانمّوم تالحم ددع داسا رتفد رد )

 یلابوا و یلقجهلا هناکنجو یدومب و مورو مرا اما ۰ ردملسسم *هلحم ددع نسکس

 شوزاو مان [۲] ولفاریوط اما ردشعلوا دع هل تعاج یعزکب زو هلم هابرلوا

 لعل  هلج .هدرهش نورد  نکل ۰ ردزلارقف یرلیلابوا رانا هل قوح هدنبرق

 باف رد درد راعدق :نادناو , راممظع ارس وترا یک ینعرف» نوک

 زدرلیلاع [۳] بوبب نادناخ ددعشقملاكيب زوقط یسینوکی (نایعا رابکتویب عیج
 یارسیلح قابلادبعو . ینارس ماقم اقو . یار یدنفامهاربا تبا نده الوا

 یدنفایتفم و ارس یدنفا دامادو  ینارسرلهداز [4] یحاب نیردارونارس اشابو

 یراهارءهاش كرازاپو یوشراج هلم والرلنادناخویو . ردرانو رلناداخ روپمشم ینارس
 ردشملوا دع قاقوز نشم هل کردرلماع قیرط یلهشود شاط مردلاق ضابب ابارتس

 هراس شوقو و شنا یراهار ضعب نکل  ردراماع قیرط هزیک اب و كاي یسهلح

 هلامش بناح یرلهرجم و نیشنهاش نالوا عقاو هدننیمز عرف اینک ا ردشلوا عقاو

 ةعلف ( قلفارپوط شوراو هرمشط بیتکترد ) ردزلابیز ةناخ رظان هنسسایرد نامل

 زارید شوراو یلقارپوط هکراو یمیظع شوراو رب هدنسهرمشط یناح برغ كنهفک

 لفارپوط ندنغوداوا روتبسم لبا ,كاب هلاخ یراحوطس تنیراهناخ "تب هجا ارز

 هدنوب و . ردیلتهرک ینمرق یرامظعم نادناخ ددع زوب هت اما . رارید شوراو

 هدالابیرلترامع هج کردراو یرلهیکتو یرلهسردمویرادجاسمو یراعماح ددع چوا
 لقاریوطوب هرزواریاب رب هدنو ( یلقاریوط شوراو ًهعلفدقرد ) ردشملوا ریرح

 ىجتاي :ك «س [4] توس :ط «2 [۳] یلقاروط : 4 [۲] یرهاخزو :ك «س 1
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 يلچ الو!

 حودم ردقلوا یعاج كلموح بيرق هکوو ردانشور ماهر یلتولخ یتل ١ شلوا

 هاج یرلمادخو یرلکالد ردیوخ ماح سا هدنسهرشط ندنسویقهلف ردلکد

 رب رحم ندنعدالوا ممولعم یرلمسا اما ردراو ید راماج ددع یاو ردیوبحم

 ناکهتفشآ و هتفلآ نارا لوع ( نادناخ ناعا سوصخ ماج فصورد ) .یداهلوا

 هدنرللاقو راردیا سکر جاه وند ردراو زک راماح وا ددع زو یتلا,هرحما هفک رپش

 رازاپ یرلنوتاخ ضررعلها اریز مربلیب نراماجیارس هدایز ندیللا ریقح کردراقداص
 قمقچ هغافوص رلیشک نوتا هدنرانیام رازامقح ید هغاقوصو رازمتک هنماح
 ددع چوا قرف یسموح ( ناراج ناکهجاوخ ناخ تمالع رد ) ردببع تما

 ردعدق ندرلناخ هلج ینأخ اشاپ مساق هجوف ندملج الوا ردرانارک ادوس *هلاکو
 ردو یحرا هرزوا یسوف

 ماعلاو ناسحا مساق رد ولوا مرکا یاشاب ترضح باخ

 ماما یدتا ا ناخون ناوارف لام نودا فرص هرخهک

 ٩۹۸ انس ماجا [۱]تحریارس مدلوا رند مهلم هلقع كن ۲ یخ رات بولوا

 هربشط ندنا ردهدنجما یراصح كنرف رلناخ روک ذم ییاو ناخ یلناجس ندنا

 [۲] ردو حمرا نلیزاب هرزوا یسویق كنناخ اغا یزاخرفس ندنا یناخریزو هدهعلق
 ۱۰۹٩ هم هللا راب نرم ناخ یهز خرا هنماعا یدبد یعالس

 راو ید رایزرز ناخ هع ... یناخ یرب رازاب ندنا یناخ رسا ندا

 یسهجنالوا (نابیرغ ةناخراکب ریرحترد ) . ردرانوب راناخ مظع یانب لاثمهملق ام
 ددعرد ) رارولوا نک اس رابیرغ عیانصلها هل عردبرلهدوا راکب ددع زوقط
 ردناکد ددع نوا كسب یسهلج هجراتا ینعی یسیراب ( ناتسزازبو رازاپو یوسراح
 وشراحنوز وا اما ردشعل وا باسح هل wj] یراننک اکد شوراوولفارپ وط هرشط اما

 نیز ًادلح یسوشراح هناخ فافخ و یرازاب هاخهعمش و یراراپ نادم هرواو

 یبهک ( تجر ) « یرغود یسهک ( تحار ) یهدارو ] تحار :ط < ك « س [۱]

 (۸۱٩)رکا روح )٩۷۵( طقف روبقبح ندنسهرابع (ماجاتحاریارس ( را ردشیلک اب

 [ (م)ردیالو وق هنلکش ( ماجناتحارو یارس ) هرابع هلیسهوالع واو ر هبلکد شیلک اب یش

 یرلنیک اکد یتلقاروط : ك [۳] ( م ) ردمات راتو [۲]
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 یسهعلق هفک

 یدنفا داماد ندنا ردراو یراهللاباب یارقف ندهللاقاتف هدهقافو رقف هنهرب مس

 نکو حبض "یخد لوتب ردناشیراد شیوردآ ةناتسآ ولوا رب یخوو یسهیکع
 نالوا هدنو اما ردلوذبم یتمعن هناوجوریو یادک و یاب ندنسهفاضلاراد ترامع

 ر یرلترضح یدنفا داماد ارز زالوا هدهنک رب [۱] هرا دبحوت و هللارکذ
 تسمرس راناقداص ناقشاع عیج ندنراتیناحور ؟ردابع لآ یایهر یاوشی

 پوط هفک ندنا ردبیهم ةیکت هنوک رب رارک ندنراودنک هلا یهلا قشع بولوا
 هاکناخ ید وب راو یسهکت [۲] یدنفا داماد هني هدنزوب ما كنسوق

 یولج ویواخ ندتهجیرلالوا دبحوتلهاهلمح یسلاهاهفک و مارلصاح ردرومعم

 یولوم ینی یسهیکت انالوم قیرط اما ردراو یراهیکت ینشلک و یرداقو
 قرف یسلکود ( نارسپ ةشوکرکج ناوخدجا یاهتکم ددعرد ) ردقوب یسناخ
 ردقلوا یراتعیبط كنيرادالوا هدسران اما . ردنابوبحم نایبص مولعلاراد ددع شب

 یرلباتک هج کراو یرلرسپ مبطلاک ذو دیشر و بیج هیاغلاةباغ بولوا مهف زت

 ددع نوا یسه ( ناح تحار نایهاط تامام حدمرد ) ردرلشعا لیمکتو طوح

 یلطاط هلنیحا .یعاحدارمیحاح هدنجنا یراصح كنرف الوا ردرلانشور تام کا

 ساسا نکیا ک اع هدازبش یزاغ ناغناملس ناطلس هدهملق كويب [۳] هرشط ما

 مارب انب شوخو اوهشوخو عساورب شلوب ماعا هدنرصع یتفالخ هدعب بوروا
 بارس هلوا یمامح ناخ یارکدمم هدنرهش یارس هجاب رکم یلثم عرداشکلدو حرفم

 كنقلخ هفک کردرومعم ماج رب روتسم هليا نوکلین صاخ صاصر یرابابق می

 اما ردرللحعتسم هلبا شاب ناح هتمدخیه بولوا عم هدنوب یرامالغ ریسا بوبحم
 شورفم هللا نوک انوک ماخماخر لصاما ردرالکد لپس ندرللوعفمو ]٤[ لعفتسم

 ند ( هرا دیحو ) بولوا یلهدش فرح ( ر ) یهدنسهلک ( هرا) هکمردیا نظ [۱]
 كرو ) « یدنفا كب دأوف هداز یلیریوک » لضاف بیدا . ردقجلوا ( هرا رکذ ) دصقم
 نوجا ( هرارکذ ) هدهفی ې (۱۱۹ ) هدنسبیلاع را یلدا ( رلفوصتم كليا هدنناببدا
 دارم یحاح : ك [۳] یدنفا داماد رخآ ر هن : ك [۲] ( م) ردشمزاب صوصخ لصف ر
 لعفتم : ك [4] هرشط ندن۲ ماج یلتاط ندنآ یماج

 بس ٩۷۷ تس



 یلچ ایوا

 هلوا ابر بودیا اشاع یرلنوب کردراهروک ذم وب رلهرومعم عماوج روهشم
 هغ رش هحاف نوحبحور رلتانسم او تارخابحاص بودیا یخد تدابع هدنرلجا

 هل ددع یللا هلج ( نادهاز نادباع یاه دجاسم فاصوا ) مدردیا توالت

 ردوبیحشرات هرزوا یسوبق هلبق كنيدحسم سیردا یجاح الوا ردراو یرادجاسم

 هفلوا عماج ()(سیردایحاا [۱]معزهب كللاكلام مهللالق محرلانجرلاهلامب )

 وریوک هدنبرق یسوبق هلق ندنا  ردانعر دجسم یبلاع هبق یلموشروق رب دعتسم
 یمسهنا [۲] راب عندنا یسهوازاغاوف ندنآ یسەع وق هتروا ندنا یک نه. شاپ

 هننوتاخ الاب ندنا یدحسم یلکاح هدنبرق ییماح یتفم ندنا یساموج هینوتاخ ندنا

 ندنا کلهدحسیتنفم ندنا یمهنا اغا دا هدنبرق یراصح كئرف ندنا یسواز

 دجاسموهوازنادابآ و رومعم هج یدحسم یهکزاعراصح ندنا یدحسم یا نیج
 زمکیدتیا اشا بولوا زعولعم اما ردراو راکلهدجس و راتک نم و رلهعقب و

 راترام یلموشروق هدر یعرکی هدرپش و و مالسلاو ردرلنوب یسهدیزک كرادجاسم

 و ردرلهرانم قالا ادعام ردراو رلهرانم رک راک ددع قرف هل و ردراو

 ددعرد ) مشا ررحم هلبوا بودیا اشاع ندنسالاب *هلق یلقاریاب هل یرلترامع
 یحاح الوا ردمولعلاراد هسردم ددع شب یسلح ( نارسفم نالاع سیردتلاراد

 یرلارقلارادو تدحطاراد یات اما ...او ردامکم و فلکمندهلح یسهسردمداهرف

 هاکناخ ددع زوقط یوم ( ناخاشم قیرط بابرا هاکهبکت رک ذ رد ) ردقو

 هدنجراخیفرطبرغ كنهفک ندهلح ردیراهاکرد ابعلآ نکسم ناشیراد ناشیورد
 هیهدنور و هدنبآ راو یسیکت یدنفا دحا هدنجما شوراو مان [۳] ولقاریوط

 هنهرباپ هدیتولخ قیرط زواجتم ندزویکیا ۶ ردلوذبم یتسن ندنشملکچ خبطم
 ,ردشلک اب هکردشلزاب ( متخ ) هدنرب ( مج ) هدرلهخسن . رویلپوس نکیدتیا هوالع یدجسم -

 قتلوا ( سیردا جاطا ميعزلاهانب . مهللالق . هلمسب ) هکلب یسورغود كنەباتک و[*]
 ( م ٦) زدتکم

 [ ردفرج ز یهطق فرح یجکیا ]رابع : 4 نم: [×] معز : 2« س [۱]

 قلفاروط : ك ء س [۳]
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 یسهعلق 5

 راررد عهاحکی هلیغالوا انب دهملابیرق ردحرفم هاکدبعمرب هدعماحیی ندنآ

 روتسسم هللا تمهرک یخد یماح یشاب لوک ندنا ردلوتروا تمهرک رسموشروف
 یلموشروق ییماح ییجاح رجات هدنزو ج. كنويق کی ندنا ردرومعم تکنمرب

 ردو یحرات هرزوا یموبق ردمیظع عماح میدقو عنصم رب
 هرکصندنریرحت ( محرلا نخ رلاهللامب هللالوسر دم هللاالا هلال )

 مامالانیب ادل یهقالادحسم  فیعض رجات ین یجاح ی
 2« هلت مایا دلخ ةيعکلاساوه و هغ را ین ردقلالها لاق

 یسوبق هلبق كوسب کردعماج عنصم تیاغ اما زسموشروق یعماح یسوبق هلق ندنا
 رلنوک انوک ةفوکش و یملسا هوا نوع تربع نوملقو شق هدرخ هلا یراداتق

 هغاعوا رثاعوا هللوا نددغاک یلج یرخف یلهسروب ماسر نف رازه هردشلووا
 ردقلوا هدالعم باب و راب نالوا تفرعم بابرا هردنایع هیادخ . ردلکد رداق

 هنسهحول زونج هجرک ردلالح رحس ایوک [۱] مزال یتفرعم قلراکملق راکنیربش
 یتح ردشمهمروک مدآ ی مشح ُهزورد عنصم هلوا هدنوکوب اما  ردشلووا

 ردو یحشرات هرزوا وق وب
 یرخا 5 صح هلل تی ةکر ابم همش هذه

 یوقتلالع سسا دجسم اهانىم مخ جم .رات راض

 ۸۸۸ هئس یعهق الا دحسم مخ هعه ذا هدادمت تعمتجن ۸

 کراو : < ط ء ك ء س [۱]

 : ددنیکع اوا هل وش یسویعود كن هباتک یجب

 مارکلا نیادب یمقالا دحسم فیفع رجال ی یجاح ی دق

 مالا دخ ةبمكلاسا وه و هخمرات فا " ردقلا لها لاق
 روبرتس وک ییددع ۷۲۹ هکر دیکر ( مانا دلخ ) خرا

 : ردنکم قلوا هلوش یسورغود هدكهاتک یجنکیا

 یرخا ةر هلال تش ةكرابم ةع هذه

 یوقتلالع سسا دجسم اهانبم خراب مخ زاص

 یصقالادجسم مج هعم هدادعا تمج ینا

 (۸۸۸)هکوبلاح ۰ رورتسوک (۸۸۵) هکردخترات ( یوقتلاله شا تجسم ) یهدارو
 ج هلا هیمعت هدتب یجنجؤا یعاش نوجما كنو . ردكيسك | ( ۳ ) هکكعد ۰ ردقجهلوا

٩۷۵ 



 یلچ ایلوا

"<< 

 یللازو هحراو«ارحم یلوطندنسوف هلبق ردرونرپ و نشور عماح رب روتسم هلبا

 یسوق هلبق رب و یسوبف ناي کیا ردقایآ زو لماک یضیعهنایرب ندننای ریو ردقایا
 نورد ردرابابق عنصم ددع شب هرزوا رانوتس ددع یل یرلهفص ء هرشطو راو

 هدنجما رازابو یوشراح اما رولآ مدآ كنب نوا هلمح کردعساو لبخ رب عماج
 كنمماح ردکوحوک یعرح هرشط هلا قالوا هدنمز قجاراد رب بولوا عقاو

 . ردراراث آ یدق زرط ینارحمو ربنمو یسهرانمو ردلکد هروک هنکلکوب

 ردعماح یلهرانم شاط عنصم رب روتسم هللا موشروف یند وب ییماح یتقم ندبآ
 ردوب یخ رات هلبا طخ یلج نانلوا ریرحت یهدنزوب ما كنسوبق فیطل عماحوب

 نیعلا كاملا ةناعاب هتمچ انلاعرش

 ند [۱] سا ةيولولاب مداخ عرش قفم

 نیکسلا فیرشلایموم  همسا ناك یژلاومو
 ندیاعلل اهرمع ذا هذه [۲] دریل من

 نيملاع رعل هامدخ هفطلب هلالا لىق

 2 هش نقتلاراد منلو هخراو ساس الا عضو

 رر ا نول رز وا نھ مع وک را اه اغ دیت ونش ن ۶ را و

 ردح راتنالوا رطان هماع قي رط هرزوا یسویق مرح ه رشط كعماح وب هو ردشع علوا

 خيو تعوک هک هل شاح زاع [۳] ۰.۰ ام یااملسم
 وا خم را دش ةولصا تش همش نا مزاعز اک کف

 (م) رذللروصق هلو عارصمو هدهخنره [۳] درملا : ك [۲] سال : ك [۱]
 : ردنکع قلوا هلوش یمورغود تبهاتک یییع ]

 نيمملا كلا 4:اعاب هتمچ اتلا ع رش

 ند سا هبولولا مداخ عرعل تفم
 نجلا فلا یموم " همسا ناک یذلاوهو
 نیلاملل اهرم ,ذا هذه .ةريملا من
 نيبملا ع را هنامدخ هفطلب هلالا لبق
 نیقتلاراد منلو هخراو ساسالامضو

 زورتسوک یددع (۱۰۳۲) عارصم اوص
 ردنکع قلوا هلیوش یسورغود فلنهاتک یسراف

 خیون تعوک هک هل شاح زام راذک اس ااملسم
 2 را دش ةولصل تن همش نا ءاترد "نکرکف

 [ ( م) اورا دیم 4۸ عارصم كوص

 س



 یسهعلق هفک

 نکل ردهملق نیتم یلراوید هعلق هاوب تاقرب هدنجما یسهشوک یفرط یسقرش بناج
 ردشلاق هدنجا كرهش راصح جا و اریز ردلکد هدنافثلا یک هعلق كويب هرشط

 ردراوید یاس شاط یدادش هلو زسقدنخ مدآ همرک كس ییا یراود هل

 رهش یراوید كرف وب ناه ردندنراوید هعلق هرشط فرط ایرد كن هلق وب نکل
 یراوبف ددع شب هلم كراود و ردراهد ىلط و یثا تاق رب شخلوب هدنجما

 هد هلح هدعدق نامز ردرلوق بشخ رلحا هنجما ریش هدیشب ' زدراو

 كل هد یسوق لتآ هدنبد ینورف هدد هدنلوب وشراح ینشا الوا شما [۲] یلویق

 ندعم ضایب رب هدننلآ یرک یسایلع ةبتع كنوبق وب عردلوا یسیمست هجو
 هدنتلآ یغنایا كننآ یشلوا راونس هآ مدآ شاط رب هن هرزوا تآ شاط رپ

 رارید یسویق یلتآ هیوبق وب نوحکنا راو یروص ندشاط هني كناهردژآ رب

 رورود حوریذ هک ایوک شمزاق یروص تآ هفحت سح رب رص داتسا هک اقتح
 شیاتس ) هدوراقو ندنراصح كنرف ويو ... ندنآ یسویق ماج هتوا ندنآ

 پراص رب هدنسهشوک یسقرش بناج كراصح كوسب هرشط هعلق وب (راصح نران
 دنس رب هرزوا بهم یابق هلاوح هبایرد بولوا مقاو هنورب ر, هرزوا هتشپ یلاق

 یرلانب راثآ نادناخ یه كرش نغالوا هلاوح هرهش هلم کردهعلق نران حک

 هدنو رنکهدازبش یرغ و ناخ ناملس و ناخ ملس ردنایاع ندبلاع هعلق و

 كنهعلقو ردەدىو هله یراراونارب هبرتو یرلهناخ برضو یرلیآربس نکیارلک اح
 كنرفقاحتا ردلاحم هدقالوا قدنخو ردقو قدنخ هلباقلوا رلاق نیای یفارطا

 یرابنا لالغو ییماح ربو یرلوا ردق یللا قرقو راو یسویق رب ریلیجآ هنیراصح
 ... ردراوتسا راصح مکحتسم نتم تیاغ راو یسهناغ رادزدو یرلهر هناخهبجو

 . بارحم هدع شعلا یسهلح ( نادباع نادهاز نیطالس یاه عماوج فاصوا )
 عماج ادلح ردیراماط هنا رونلوا ادا هعمج تالص یددع نوا ردنادحوم

 انب نکیا اح هدنوب ( ییماح ناخ ناهلس هدازهش ) هدهملق كوب ءرشط نیطالس
 نوکلین صاخ صاصر یراباق كتراترامع هل هدنوربو نوردنا عیح ردشعا

 لیق : س . لیاق : ك 1
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 بودیا ملست هنسافا یرحیکی بش ره نرلحاتفم بودیا باب دس هدیورغ تقو
 هدازهش اما راردیا هداشک یرلویق هللا یدمحم كنابلکو انئو اعد بولآ هب حابضلالع

 اعدنابرق ررب هدوبق ره حابص یه نکیا رلک اح هدهفکوب ناخ ناملس هدازبشو لس

 یربخ وب رزالزاغو هاب قوواط رب یدمش اما شمراراجآ یرلوق بولسک ها

 برد اما مشمزاب نلاوحا نابرق بودیا عاتسا ندرلرانات تراق هدنشای ژوکیا
 یوق تاغ کردیراوپق نامل یسکیا ردرلویق ددع زکس هلج هدراود یهدنرانک
 كوم وکو رلرشان هدنآ رابتشک هلج کردیسوړق هلکسا یر ردرلفطل باب عنصمو
 نیشنهاش رظان هیایردبل رروطوا هدمظع هناغلووک هدنسهرمشط كنوبقوب یتبما

 تاق ردنا تاق كنرلاسشا هک و راڪاس ناما فلکمو نی راو یرلهرع و

 هاش كنيرلهرخ و هاخ ناود عح ردهرزوا یسوبق هلکسا وب یساع ناهج یار

 یرجآ ندوبف هدنسهرشط كنسوبق هلکسا و و ردرظان هامل یرانزور و نوش

 [۱] هدقلنلق یرلوزاپ مدا ددع چوا نه هرب هدنرا مد هملق هدفرط غاص نکررک

 نیراغ رابق زادنارکشل ءدنامل ردنکع كم رامدآ ندنربجا ؟ردراو راهقلح مد

 ندنا ردوق صد تاق نیلایوب یسوبق یرازاب قلاب ندنا رارلغاب هرلهقلح دوب

 ید وب ویق هتروا ندنآ ردوبق صد كحوک تاق نیلا یخد وب یسویق یجایوب

 هنسوبف هجشول ندنا ردوبف صد یخد وب وبق كوجوک ندنا ردوبق دیدح كوجوک

 نانلوا رک ذ وب رلیحآ هدلحم نبح بورود دودسم اباد رلرید یخد ويف نرغوا

 رظان هلاش بناج هجو ردرلوبف كلشا فوشکم هامل یسهلح كرلویق ددع زکس
 كنهعلقوبو ردرلالاب *هلق ددعیدی نوازوب هلح ردرلر لاسموق یرلکوا هدایرد ل

 اشاپو كورصوک یربمالا ردقو یثرب ندانب راثآ لصتم ههعلق هدننوریو نوردنآ

 یراوبد فرط ایرد هحرک ردرلانب هقرالا ندهملق هل رلاتب هحئالوا ردراو ییاربم

 نراراوید هعلق هجماکو ردقبص قص یرلهاخ لووارقو یرلندبو یرلهق اما ردقاجل ا
 هعلق راصح ج | فاصوا ) ردقو قدنخ هدایردبل نوجیکنا رک و دیمطلت ایرد

 كن هملق هرشط لوا یخدوب رارید یراصح كنرف تبالو *یلاها «هملق ج .اوب ( هنک
 هدنخانلاق : ]۱[ 
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 یسهملق هفک

 هفک ٌهملق نیمز لاکشا نایرد

 هدنسهرآ ییونجو یسرغ بناج كمظع نامل زفروک رب هدنلحاس زکه رق
 ر سوقم لکش هح راو هنسالعا هورذ كدناب هوک مات ]1[ یلقا رابات ندایرد بل

 ازاد ردناما یاح نامرکرب شاوص لجال شاب رضاح ٌهعلقر شرطم كنسیدادش

 ها مدآ و هدعدآ هلیسهملق كينالس یخ لماک ردعدآ كبب زکس ي رادام

 كبییالماک یفرطایرد ردعدآ كسی آ لماک یفرطهرق كنهفک و اما ردرب هدالوارپ

 هدندرا یر یر یرطهرقاما ردمشمهلمدآ هلمه وطخ ودنک هرکچ وا یتح ردعدآ

 ىلع نشرآ یللا یراصح تاق ما ردراوتسا راصح راو ردنکسا دس تاق چنا

 یدب و یلاع نشرآ زوطوا راود یهدنکوا ید ردراود لنا نشرآ نشو

 هدنک وا ید" راو یراشاط یربا ردق یسهثج لف راو جوجای دس یلنا نشرآ
 یرلوبف ردفدنخ یلنا نشرآ یللا قدنخ اف همسک نبرد نشرآ یعرکب قسم حف

 كتهعلق بوردلاق یراروسح هدهرطاخحو هرصاح نحراو یرارسج بشخ هدنکوا

 نوا زو هل هدنراراود هعلق تاق ییا كنفرط هرقو و رارایاد هنیراونف صد

 ددع زوبنلآ كم ییا هدنناق ییا هلج و راو رلوراب و جرب نوک انوک ددع یدب

 ير یدق راو یراود تاق نلاپ رب قاحا هدایرد بل اما راو یراندب نادند

 قدنخ الصا هدفرط وب هلا قالوا ایرد بل اما ردراوبد ینا مدآ شب و ردنشرآ

 مولعمیغودلوا یراندیو هلق ردقن نکل ردقوج یراندب نادندو یرلهلق اما ردفوب
 یاش ددع ییا نوا هل هدنرلفارطا رادام راد كنهعلق نانلوا رکذوب و ردلکد

 هرق یرادیدح دندس باب ددع ترود اما ردرلوف صد هله یوفو نتمو مظع

 بوقمی بودنک هیوراقوب ندنآ ردرظان هزدلب بناح یسویق هلق الوا ردهدنفرط

 ردحوتفم یسوبق ناخ فسوب هنفرط هلق ندنا ردفوشکم هبونج تمس یسویق هلا
 باب تاق رشیکیا راوبق روکذم وب ردیسوبق نالسرآ ریلیچآ هنساکی هلبق هنب ندنا
 بودا قلنابهکن هدراوف و اد ىراس وق یکوروک و یرانابهدید گردرادیدح

 لقاداب : ك ءس [۱]
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 ېلچ ايلوا

 رہش هزاب یلآ شمن لصاا [1] یروباصا رہشو یدایآ زان رهشو یشهرارهشو
 حتق یرلهملف روکذم هلا یرلکب یهاشداپ ناتسغاد و یراکب سکر ج یرامظع

 سکر چ نسهدیزج نامط بودیا یماشاپ افک یہ ردنکسا زدنراکب اترایق بودیا
 سکر چ الوا یدلوا زاماقج هزکد هرق یغازق یرافک قازا بورودلود هاموق

 هنایلسهلج هجنراو هزربلاءوک اتر قانوق شمت هدنبناج قرش ندنامط ٌهريزج یرلکب
 رافوب هسلوا یرفس رب كناع لآ ردراو یرلکب سک رح ددع قرق هلا

 موشروقو دورابو كنفونو یایو هبکوابع هنبر, یرهنایلس بوشارفس هلبایماشاپهفک
 ناڼع لآ هني یرابصنو لزرع ردهدنرلنلآ ىلا لامع بولآ یباغوو زبو رادصا

 رونلوا ناسحا هنقحتسمرب كنیرلابرقا دوخاب هنلغوا یربهسلوا ییربو ردهدنمکح

 صد زواات ردراو یرازابلبط نکلردقو یرلملعولبطو غارببو غاحنسو غ وطاما

 هدنخشرات ۱۰۳٩ هنس رایدیا داقنمو عیطم تیاغ هناّعلآ یرب نداشاب نامع یلغوا
 یرارادرتفد هفک هتیرلکب سکر ج روک ذم ور,ندنرفس نامعناطلس كناعلآ هنیاوخ

 هلبجوا هبرح عیطم هلو یصاعهن هدرلنآ ورب ندلهدیا مطق یراهنایلص هنصم ٌةفظو
 هدرلیش یضعب بولک بودیک هنیراناخ مرق هجیهاک بوک هتمدخ یادا بونک
 ناتسزک رج زسهفولع یلمزالقاج هلوادیقم هلی رارطاخ بیطت اما رلیداواردیا تعجارم
 ر هديا هدایز یخد ادخ اما ردرالکد هدنهذم ربو ناملسم هحرک ردب را رکسع

 رشحاما رازملس الصا ردن كلرفاکو غلناملسم کردیرامدآ غاد بولقلابوبح هنوک

 ردرلمدا بیرع هفرط رب رازما راکنا هدیرشتو

 ردا نابع یرلاضق نالوا هدنتلابا هنک

 بوکنمو قادوصو اولقلابو ىلا طاط ادتبا ردریاضق یدب هل هلبا هنک الوا
 یراقلاداویوو ددع زکس هلحو ردرلنو یرلاضق قازاو كرغو نامطو شرکو

 یساشاپ هلبا لام نالوا لیصحت ندنراصاخ یراقلاداوبووو ردهدرلاضق لوا هنی
 بودیا تاعام هعیدق نوناق یرلکب سکر ج رک ۱ رشارفس هلرکسع كيب چ وا

 هديا هدایز یخد ادخ رولوا رکسع كبیمرکب هسرارولک

 یاروباش : ك ء س [۱]
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 ا ۳ ۳ ی نو

 قلایا هفک

 ندنراصاخ یدودعمز وح كنساشاب رولوایلوصح هتح نشل شو عكس چ واتلادع

 یخد ندتسایس و بلص و تیانجو مرج و رازاب جاب بولوا شورغ كس ین آ نوا

 یغالنم اما رولوا شورغ كيب یل آ یعرکی هنس رهب هلم هلبا راتالوصح یربغ
 لیصحت شورخ كيب رشیللاو كيب رقرق اشاپ مهاربا شوخرسو اشاپ دمت یقآ و اشاپ
 ردشان بستحم ید یرو .ردشان یموبف ربش یخد عرش 6 احریو  یدراردبا
 ددعیدب هل ( ردیا ناب یرلاول نالوا هدهفک تلایا ) ردسان هرشط یدیرو

 طاط و یعاحنس [۱]یسهعلقنامط یهاشیاداویغاحنس یمهعلقشرک الوا ردرلاولربم

 بویلوا یرلارق كنيکب اولوب یغاجنس هریص یلاب هرجا یسایرد قازاو یغاجنس یا
 نوا ندنکورحوک هفک نوحیکیدلبا هظفاح نزکد قازا هلا رلهتفرف هراپ یمرکی

 کشلیو نزاغوب هقچوچ یب [۲۷] نوخاذآ غاجنسو . ردنوناق رولآ هنایللس هسیک
 هزاب نوا نزاغو. یسهعلق كرع و نزاغو یره نابوقو نزاغو یزد قازاو نزاغوب

 قازاو رولآ هنایلس هبکنوا ندنلام هفک یخدوب هلبطرش كما هظفاح هلبا راهتقرف
 هغکو لآ لام ندنرانایلاد ینلاب قازا هسک یعرکی یخد كونب یغاحنس یبهعلق

 یراهاک تحت كنار زو هفکو رندنحشرات ۱۰5۷ هنساماردیربهاکتخح كرلاشاب یعاحنس
 یدلواقلماقمعاق مظعم رهشرب یک هفک ٌهعلق بولوا عفر کب قازا بولوا قازا علق

 ملا باذع هرلارزو ندیا هظفاحم یعازا اما یدتیایا اشاپ دم لر,وک هتلدو نيد

 یدلوا ماع هرزوا نوناق یرلقاحنس ددع ید هدلح و [۳] كنهفک هملق یدلوا

 ررذلابیرلنآ رداع هب هفک هرزوا نوااق رک ی الو ین

 ناورش هدنشرات ٩٩۱ هنس اشاب ناغع یلغوا صدزوا هدنرصع ینا ناخ ملس

 ردشلآ نرانهر بودیاعباتهنتلایا هفک نیرلکب نکردبک [4] ندناتسزکرج هقاثو
 بولآ زق رب ندیترابق بویوق نهر نلغوارب هلیسهراجرب هنکب ینرابق هديسودنکو
 هلا ۍزلرداېب سکر چ ددع كيب شب بولوا ابرقا هللا ناتسزکرج تحلصم یارب
 قااللاری رس رهشو یناورشو یویقصدو یسلهموتو سیلفتو ئخاشو ناو رثو هجنک

 [۲] نوخاذآ : ك « س [۲] (م) ردقو هدهخسن رکید یسهلک ( یسهعلق ) [۱]

 ندنرلجما ناتسزکرچ :ك [4] كنهفک تلایا : 2+ ش
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 يلچ اوا

 ۸۸۰ هنس تقفش یح ران كنحتف قوا 6. .-.تحد یدرا ندقح هنقلخ هفک

 یاد ناخ ناملس هدازپشو ردشلوا یی رلکت هدنون ناخیاس هدا رش حتقلادعب

 الاح یدیا راشمنک هکس هنمان نامع لا بوتذیا هاکتخت بولوا یب رلکب هدنوب هني
 یربرحت لو دیزیاب ناطلس رورودیمانن شوخیارس نالوا هاکتخنو یسهناخ برض
 ردشلک هنلوا ناسحا خد هرلارزو یلغوط چ وا و لغوط یبا کر دنلایا هززوا

 ردقوب یتماعزو رایت اما ردها 0۰۷,۷۹۰ ینوباه صاخ ندنهاشداپفرط كنساشاپ
 ردقو یخد یسیشاب یرجو یسکب یالا ردیرایوک كراناخ راتات [۱] كاخ هلج ارز
 راشواح نکیا یخ هدازمش نکل ردراو یرلهفلخ ناوبد و یرادزتفد لام قاحا

 نوید لق ییا نوا لصاما یباک راشواح و ناشواح ددع زوب ج وا هللا یمادختک

 .یراقدلوا نک اس یخد كران آ الاس ردشلوا عقر رلنآ الخ شعا راو یرامادخ
 هدنبد یسوبق نال ک ردینیما كورعوک یو یک احر الح اما" رورو یزلادوا
 ردتناما مظع رب بولآ یناطلاس مشع ندرلیک هدنورو هدنآ هل رتامباوت رقت یی
 یحوط هدوارب و یساقا یعهنج ءدوا رو یناخا یار خنک هدوا رب یخد نیک ایر

 شب قادوق هفک هللا مدآ زوب کیاو رلردا هظفاح یهعلق بولک ندهناتسآ یساغا

 ددع زو چ واو یرادزد ندنغاحوا یرحیکب و رزک هدایرد یور ااد هللا هتقرف

 [۲] بحت رب ردراو یرلاغا كنهملق ددع وک یحاص ْغوط هاح و یراصح مدص

 یتما جارخ و ینبما رهش و یرادحاب و یماغا بنحم و ردقبتع ٌهدعاق و نوناق

 یحامم و یننشاب یحوراب و یتافا رامعم و ینما قلاب و یسشاب وص زپش و

 یرکسع ددع قرق تمام . یر ادختک هاپس و ماقم مماق و لتتم و یببشاب

 ا تل ولوم هقا زونعب ( ردیا ناب نراکاح "نادعربش فرط) ردراو یراکاح
 ردقوب یستنم لبنح و کلام و یففاش اما ردزاو ییتح بهذم مالسالاخیش

 کا رب و ردیا قلاشک لکشم یبیتفم ین هني هسرولوا مزال اما زنا هداضتقا و
 هخا زوبحوا یخد یعرش E اعرو . ردفارشالابق نددحملآ *لالس یخد یعرش

 هحور ندنرلارق یحاون هراب ۰... هیضاق هنس ره رداضفر تیولوم یو هلسس هب اب

 بب ر : ك [۲] کاخ: 2 [۱]
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 یلایا هفک

 ناعا هدوواد ترضح یا زونج ینعی یلارف هوانج هدنرصع مالسلاهلع دوواد

 ندنرابب بوبمروتک ناعا هبی دوواد یزادسلپ دیلو ددع چوا الا بوروتک
 زونج هدنبرق هیناپشا الح یسیرب بودیا راد كرت هدبحوا بولوا نادرکور
 ق قاش رق ذه نینا ج رسیا رابح تن ةا واق مد ووو ها زپش نالوا کوا

 ا ور یہا ودب قاپ ةر كرم کا کیان بت او
 هبرلیک امتود هني یخاد یشادنرق رب دیا هاکتخت یزقاس بونکپ نکا ب ربع
 هرکص ردهطنزوپ یمسایسا كنیرهش هینیطنطسق ینمی هنلارق كرایدمان [1] هطنزوب
 رای دید هبشطنطسف نوحي ودا رام ناطنطسف دانگ راددرب ومان ودیریک نودک ام

 بولوا یرفاسهنسهحم بوشود لیخدهنلارف هطنزوب یلغوا یلارق زونج مالک ةجیبتن
 یرامور یرهش هطف زوب هداز یلارق زونج بولوادرم یرورکت هطنزوب یرابتمکح
 الاح بولاق زآ هفلوا ربکناهج یک نایدام نبا وقناب کرولوا لارقرب لقتسم هرزوا
 ردشعا اتب لارف ما ۰.. ییغوا یلارق زونج هدنتاقدرود كنسهعلق هطلغ هدلوبمالسا

 ردق نه هدنراسب و نبی كهایس رحم بوقیچ هزکد ءرق هلبا رای هراپ كيب هدعب

 هنک و هدمب بولآ هربخست هنضبق نسهلج هسیا راو رادیظع رهش و رانیتم عالق
 یتاهانکو تاتا فطل یماوه و بآ عهسروک بولواتخادنا رکشل هتناعل :یسهعلق

 رروک نیغودلوا ناما فطل رب و ناما یاج رب ناور و یراح یراراها و ناوارف
 ها و لامع كيب هجا و لاثم ایرد رکسع هدکدید كدیا انب هعلق رب اکب هدلم و زت

 بودیا انب مظعم علق رب یلوبق یدب هدیآیدب بوشوا رلانبو رامعم لماک داتساكيب
 ساپهساب نفلوایلوا روپىم طلغ راروقمان ويد [۷] نای یمیهلبا یمسا یدنک لارق

 كعيدرتب افک ینعی رلریدهفک طلغ ندافک نیخرومیضمب اما رلرید هفک [۳]بوردلق
 . ردنبک یغودنل واریرح هدالابیمهبمست بس ویسینابلصاا راشمزاب [٤]ونوب راریدهلوا

 تسدب ناخ یارک یلکنم تناعا اب هدرصع كدیزیاب ناطلس هدنحمرات . . . هنس اما

 [ه]رداسزخم رات هنکو دنا حتف هل وزابتوقندنلاینرف ز ونجاشاپدج اك دک مظعم رادرمم

 یسورغود ] نیاینیسای : ك [۳] نایک : ]۲[  هطنزوب :س هطنوزو : ك 1
 (م) ردخ را یسهلک ( تقنش) [0] هلو : ك [4] [ (م) ردیللوا ( نتایو نیسای ) هکلب

 س — ٩۷



 بک

 رهشو الاحو یدنلوا مش یسهحار ربمع هکاقح مدقارب هشتآ ندنبارت نوجا هبرجت
 هاکترایز نابرد ) رورود بولوابارخ رلعماح ددع زوب هجم هلو هرجا بارخ
 كنآ و هرس سدق ( ناطلس هتالاک تزایز) هدننرق یسویق هفک الوا ( عرق سا

 ( نارخ شیورد ترایز ) نالوا یدابو ثعاب هشارخ كعرف کساو هدنبرق
 یحاص سف اما  رلرید هيلع ةلاةنمل بويعا ترابز لوب تلخ عرق هيلع ةللاةمخر
 سدق ( ها نابوح ترایز ) یردارب هنا لاک هدنرب رازاب ندنا شعبا ناطلم ولوا
 ندنا ردندمارک ةباح ( ناطلس رادملع ترایز ) هدنبرق ونق یرک ۱ ندنا هرس

 نلکو راسک كيب زوي هجا هرجا رهش ون ( ناطلس اباب یلهجح ترایز ) هدننب ماح
 هاو ردقوب یرلرصحو دح کردرانوفدم یرلالوا مرقو اراختو خلبو ناسارخ
 هللاهحر ردلکد نکع یریرحم كنسهلح اما مدلبا ترایز یرلهلل اءالوا رابک .زوب

 بولوا یوزنم هنس یدب قزق هدعماح ولوا بولوا هدنابح الا اما نیما ب

 رضاح یم كن ( هددفسوب روک ) امعا [۱] یزوکرب همارک ٌهنظم هوعدلاباجتسم
 هرارسا بولوادنمهرههلراربخ ءاعد تولوا فرمشم هرات فرش ادخ,دح الوا
 راددروس هریقح ون نمآ هدیایلاع ید نست ادخ یدنلوا رلتالک هی قلعتم

 ناتسغاد بیرقنع بویمریآ ندتحایس برو نراد تداعس اکس یلاعت تح رک
 ندا هنیالو قازا ندا هننیالو وقصم ندنآ هالو محم ندنا بوراو هنهاشداپ

 كيب بودک هبینامع ندنا نسهلک هشود هنبناج مرق یریغ رب ندنا. نسهلک اکی هنب
 هنوک هعوید نسلوب ینبحاص دروب بونلوبهدنحتف [۲] هساو هدطلامهدیدب نسکس
 و مالسلاو هلوا شعا ردقم رارخ هلا یدتا رلامد رخ بود رازونک زومر

 بوشآ رلریابوبودک تعاس ٤ هنفرط قربشم بودیا اشاعو ریس ید یعرف رهش

 مظع ةماقرا رقاب راصحو راوتسادس میدق ہاکت خن زیکنا رہش لصفرد

 عرف تكلم نیم كاب كاخ ةفك راصح ینمب میدق نامركو

 ترضح هرزوا یرلحبح لوق كنيراخروم جرفاو نیتال ناینانوب ناخروم
 یسررعود ] . هباق هدقطلام : س . هدناق هدتطلام : ك [۲] یزوک : ك [۱]

 [ (م) ردنکم قلوا ( هدنفو هدهطاام

 سس ۱ تس



 یهعلق ع.رق کسا

 ساسا يک بولوا عج مدآ كس هڪ بودبا ترشابم کما دان عماج رب اقنع

 نحو نتخو اتخ نکرلرشلاح هنبارت نطو [۱] سحو رج # هنیرفح
 قجانلوا انب هلبا ماخربعو كسم کوب هود راطنق نوا ناکرزاب ولوا رب ندنحام

 ردارب یا ردیا یحاص عماح نکرک [۷] هلراهب راطق ناکرزابوب ندنکوا عماج
 ويد ردن کیر کوب يد زكى ر لۆ دو زسردک هدنق بولک ندنق رالاسهلفاقو رالاس رس

 لصاما نرو باوج الصا بودیا لزنت رکادوس یحاص هناخراب هدکدتبا لاوس

 راطقنوا ییحاص عماج لاحرد [۳] هرکصلدکدک رفاو کلام نابراک هلییحاص عماج
 یروماح كعماح هدنکو ا یزوک كنيحاص بورد یعاخ ریو یسم کوب هود

 راردیا طلخ بوتق بوراق هنجمأ روماج رللام یرب و یکسم كوي ردقوب هنجما
 نهدرب تشکنا بوروک یلاح وب ناکرزاب  رازایاب یروماج ربع یلریمعو یلکسرب
 هنسهناخ یناکرزاب لوا یحاص مماح ناه نکرید الیواو بولق هدنربح مع بودیا

 راطق نوا مامطلادعم بودیا امظع تفایض رب هلا راسیفت ماعط ردقو بوزوتک

 بود مرار و یدماراو بودنکو هغلزق نوتلآ کو راطق نوا هنرلهود

 هل وراق لام هن صوب ات هدعرق یساو هدشا رردنوک بودیا شوخ نرطاخ كناکرزاب

 كلام هبهخا رب یراللاها الاخ اما شعا راو راناکرزاب نارکادوس اقنع كلام

 ود « یماح نحرب » هنمسا بودا ماع یھاکد عم یحاص عماح هدعل و رد رالکد

 مکناخ ردناریو هدنبد یسوبق هفک كعرق سا دل عماح لوا الاح رالروق مان

 رقف رمقح و یتح راقوق ماخ ریو كم یرلراود نلاق قاب هسغای تر ناراب

 تارا كرابلا دجسلا اذه ی : ردنکع قلوا هلوش یمورغود كنەتاتک یجتت ۲
 هتنطاس دیاو هکلم هّلادلخ ناخ یارک یداش مرکلا ناقالاو مظعالا ناطلسلا ةلود مایا ف

 هجاوخ مارب جالا ن دم هر ةر یار جاتحا فیمضلا دبعلا ندلاموب ىلا هتدامسو
 1 ةاعاع و عبس ةنسل بحر رهش ی

 .. فیعضلا دما دجیسلا ةرامعب صا : ردنکع قاوا هلوش ینورغود تنهاتک یجدب
 . ةئاسو نیتسو یدحا ةنسل بجر رهش خرراتل یراخبلارع جاحملا نب

 ةموحرلا ةديهشاا ةرملا ةرامع هذه : ردنکع قلوا ۷« یسورغود كنهاتک یجب زکس
 [ (م) .. ةي رقلا ةلودلاءالع نواخ اشاب ةروفغلا

 هرکضندلب « ك « س [۲] ا: 2 [؟] س 39

 سو —



 یلج ای
 ها لاک ) هدنجا ونسراح هنی ندنا ردموقع ود [1] ( هیرمقلا رودلاءالع
 ردیخشرات كنابانع ةمشج یهدننای ینیرش رق كنبراترضح [۲] ( ناطلس
 دی ول ود (۱۰۵۷هنس هاف نوححور ها لاک )و (ی ءىس لک ءالانمو ) ال وا

 نایابیبو دحد نالوا هدقیتع رهش وب رکا مار ةجیَنو مالک هصالخ ردشقلوا
 هدنجمآ ددع كسب زوب هرک هع یرعو هسردمو هکتو دجاسمو ماحو عماحو ناخ

 [۳] ناخن راو هعومحم رب ناه مسلیا ریرح نرلخترات یرلترام نیلوا مدآ ی
 شمقج ندنلا سدنهم داتسا زونه مظع یانب ددع كيب زوی هرک هم الاح رولوا

 ]٤[ هبطصمو بارغو موب اما  رارورود یک دیدج الاح ندنرافدلوا نیتمیانب یک
 ندزلاسو نسوي رددابا بارخ مظع رهش رب شلوا هلال هنیراشوف هصهرابو
 (بسانم ةیاکح ) نیمآ هديا رسیم هللا بانج نمهمروک نادابآ و رومعم هني هرکص
 كلام هباسارفا هد لامو رامدآ اقنع ردقلوا هدنوب نکیا راع قبتع رپث و
 [6] راج رب هدنزوب ما یسوبق هفک كنسهملق معرف مکشعا راو راناکر زا

 ی ۱ تاعزاو : 4 [۳] :ناطام ۷1 :۵۲]  هنع ,رهقلا e شضز(٩]
 رج ع د ]°[ هصصم

 هتلالصو ۰ ال[ ىلع هل دملا : ردنکع قلوا هلو یسورغود كنماتک یجنر ]
 مظعالا ناحلا ةلود مایا ىن كرابلا دحسلا اذه ةرامعل ما . هافلخو هلآ ىلعو دم ىلع
 ۶: نا یارک كب زوا دم

 فیرعلا مثلا اذه ءاعناب ما دق : ردنکع قلوا هللوش یسورغود ك هباتک یجنکیا
  هکلم یلاعت هلادلخ ناخ یارک یجاح نب ناخ یارک یلکنم نطالسلا ةيرذ

 ةكرايملا هسردلا ةراممع تا : ردنکع قلوا هلوش یسورغود ثبت هباتک یجنج وا

 قابلا ةماو ءاسنلا ةديسو تاردحا رخ كلم دلخ ناخ یارک دم لداعلا ناطلسلا نمز ىف

 هربق هنلارو روففلا موحرلا مارکلا ءارعالا ريما كب نورو لبق تنب نواخ كب ىا
 . ةئامعبسو نالئو ثالث هئس ىف

 مسا لع ةرامعلا هذه تش : ردنکع قلوا هلوش یمویعود كنهباتک یجدرود

 تاذ نوماخ یلغوب یاب هتنطلس دیزو هتکرب ماد ناخ كب یهاط نب ناخ ... مظعالا ناطلسلا

 . یاب اغو ن روع ی غلتوق نب یاطقت تن ةرتعلا هلاهءاو ةمظعم

 ةکرابلا ةعقلا هذه ةراع تش : ردنکع قلوا هلوش یسورعود تهاتک یبنشب تب

 رهش رات ف ناکو زیزعلا هحور هارو یرقابلا ىلع خيشلا مسا ىلع هتیفو و هتلانومب
 . ةئاعاع ةنسل نرشعلاو سمالا موبلاق یرخالایداچ

 تس ٩6 —



 ۱ یمهعلق عرق یکسا ۱

 نیماو ابندلا ديس هیرحا ربا كلم دلخ ناخ یارک دم لداعلا ناطلسلا نمز یف

 ةللارون روفغملا موحرلا ءا مالا ربمالا كب نوروب لبق تنی نوناخ كب ىجا فاعلا

 شقنم تی مظع بابوب اما ردشلوا رر ( ههامعسو نالو ثالث هنس ی هرق

 ردخرات نالوا ءرزوآ یرگ كنسویق كنسهیکعت كب یهاط ندنآ روق منصمو
 ربلا ناطاس مظعالا نطالسلا همسا ىلع ةرامعلا هذه تنب محرلا نجرر لامپ )
 ىلع وبا ا نیلاعلاف هتنطاس دیزو هتکرب مادا ناخ كب رهاط نب ناخ ... محیلاو

 ن [۳] غلتوف نب یاطقتت نا [۲] هرتسلادم هللا هصاو ةمظعم تاذ [۱] نوتاخ

 هدقدلوا یدحسم هل هدمب هنکت و اما ردشفلوا ریرح ود ( یاباخو نب روم

 طخ ]٤[ كوزا رب هرزوا سرم ضاس رب هشوک راح هني لصتم هځ رات موقم و
 هقفوتو هللانوعب ةعقبلا هذه ترامع ىب ) ردحرا ناشنلوا ریرحم هللا یمصعتسم

 رهش هنسقو ےراتلاف ناکو زریزعلا [ه] هجورب هلارو یرفابلالع خسشلا مسایلع
 الح اما ردموق ص ود [*] ( ةئام نام نیرمشعلاو سماخما مولاقو رخ الایذاح
 یلمظعهبق ریکر اکر یلوئروا تمهرک ینعرق نوک لمل رددمتسم هقلوا رک عماح

 هرزوا یسوبق كنعماح دم یحاحم لا هدنبرق كنسوبق هفک ندنا  ردریک دجسم

 ناطلسلا ةلود مایا ىف [۷] تارا كرالا دحساا اذه ی ) ردخرات نالوا

 تاعبسو هتنطلس دیاو كلم هلادلخ ناخ یارک یدابش مرکلا ناقاطاو مظعلا

 ماربب ىحاحملا نب دم هبر ةحر ىلا یحارلا جاتحلا فضل | دبعلا [۸] نيكلام ۳

 بیرق هیوشراج ندنا ردشفلوا ریرح ( ةاعاعو عبس بجر رهش هنس هجاوخ
 دحسلا ةرامعب یا ) ردخرات نالوا موق هرزوا یسوبق كنيدحسم رع یح الا
 ( هئاتسو نتسو یدحا هنس هدعقلایذ مرا یراخبلا رمت یحاح نب فصضلادبع

 هرزوا یمابلع هیتع كنیدخیسم نواخ أشاب هدنجما وشراح ندنا ردررخ ود

 نوتاخ اشاب ةروفغلا ةموحرلا [4] دیشلارلا ةراع هذه ) ردخحرات نالوا

 غ ولتوق : س [۳] هرثملا : س . هرتعلا : ك [۲] نواخ لغو یاب : 1  س 1
 : 2 [۸۱ تارخلل : ك [۷] ةئام نام ةنسل : 4 ]٩[ هحور : 4 [ه] كزان: هد [6])

 ديهشلل ةیرلا ةرامعلا هذه : 2 ]٩[ نلاعلاق

 س ۱۷۷۳ سد



 يلج یلدا

 اما راو یرلوا رومعم یلوتروا تمهربک و انب رک راک یناقوف و یناتحت اجاح هنب
 ادعام ردشلاق هدنادبم رلوایضعب بودک یراراوحیمه ردرانادناخلربس ندنرلریرب

 هلو ناشیورد ۀبکت کیا هل و ردراهلراط و رباج و رلهحابو غاب یجما عرق رهش

 ددعیعرکب هل و ناخ رب هلج و نابص بتکم ددع رب هل و نالاع ٌةسردم یکیا
 راو یراناکد وشراح یربغ یخد ددع یعرکیو راو یراناکد یحتسدو یحتمهرک

 نالواهدنزارانک كرانآ هدعدق نامز : ردراو راهرد هدرب کیا هرجا قتع رپش و

 یساوهوبآ و رولوا همان بارخ رب كستا ریرحت نیراراثآ دابآ بارخ و راترامع
 ارز ردقو یرظن هدنوکسم عبر یاب جوک ايب ندناحودم و ردفطل تیاغ

 . رطعم یرلغامد كرامدآ ندیا لوانت بولوا یسهببط حار یک ماخ ربع و كسم
 نوجسکنآ و رلرروتک ایاده هللا رابتسد تیالو تالو یتغای یراص و ینلاب بولوا

 ربع ناط رب و راراشا یتسد قارپوط نوجا قاموق غاب و لاب یراهرفک هلح
 شوخ ورلقانج و رلقادراب یحارص نوک انوک ک راو یک اپ كاخ لاثم نیچ
 ( ردا نایب نراخشرات یناتسرامع كرہش وب )  رنلشا یراهساک [۱] بآ
 ردیخحرات نانلوا ریرح هللا طخ یلج هرزوا یبویق كعماج ولوا ادام الوا

 كرابلادجملاترامملاذهربما هنافلخو ةيربلالعو دم یعهللالصو «الآ نعندحا )

 یدحسواما ردشفلوا ریرح وید (ناخیارک كيزوادمحم مظعالاناخ ال ود مابا
 مرکلافیرشلاربنلااذه ءاشنابصادق) ردخ رات نانل واریرحت هرزواربنمهنب رلکدنا عماح

 ریرحت ود (۹۱۸ هنس [۳] کلم دلخ [۲] ناخ یارک یلکنم ناطالسلا ةيرذ
 شقنم بوئلوا عضو رلامنم نوتس ددع ترود هرجا فیرش عماح وب ردشنلوا

 هبارحم ندنسویق هلبق وو ردعماج یلومق هلبق ریو یلوروا تمهرک هرزوا ناوط
 بارحم شقنم رب مدق زرطو ردقایا یللا زوب یضیعو قایا زویکیا یلوط هجنراو
 نوتاخ [4] كب یجا هدنکوا ینارح كمماح وب ندنآ ردنیبم رحس کراو یربنم
 ةكرابملا ةسردلا ةرامعب ما ) ردخرات نانلوا ریرح هرزوا یسوبق كنس هسردم-

 هکلم یامنهنلادلخ : ك [۳] ناخیارک یجاح ن ناخ : ك ء س [۲ |باشوخ :ك [۱]

 [(م) ردشیلک اب یمهلک ( یشخب ) هکرویدالک ۲ یسهلک (زوناخ) ] كب یخ : 1,
 س ٩۷۷ تب



 یمهعلق مرق یکسا

 نازخ كرب بولک هنسهزورد كبانماك رب نالا و نایرک و نایرع و جازم الدلع

 كشيورد و الصا ردنا دایرف بوبد هللاثش بؤنهرتد شیورد [۱] نازخلوا یک

 لصاما راراوق [7] یشیورد بوبا رظن هدیرفآ درف رب هنیزوب و هنیدایرف
 .لوبق هترفاسم بوشاب هسک هنیدایرف هک دد هللاتش بوراو هنکوا راوبق هدنق ره

 بولوا ناهنپ [۳] هدجنوب و هدحنک رب هسیا لاح هل ره شیورد لوا رازعا

 و رولوا رحس تقو هکنوح ردیا [۵] حابص هسیا لاح ه یه ]٤[ راز راز

 هکمروبس ین راقافوص كنبرهش معرق بول آ کروپوس ینمی [*] هفشنم رهنلا شیورد

 کج وک یمکو هکلوا یمک بولیروپس یاخهدنجا رهش [۷] ندنوکلوا ناه راثاب
 شیورد روک ذم بولاق بابي و بارخ مظع داوس رب هلبوب زامراو هلی رب بویلشاپ
 دعب بودیا رلافص و قوذ بوقلاق بوت بوروطوا هدرانادناخ نالوا ناتسپارخ
 هدنن یرلترضح ( هددهنا لاک ) الاح بودیا لاقتنا هترخآ یخد لوا نامز
 ندرقح و کا ردو بس هنساملوا ناتسبارخ كقتع مرق هتشا ردنوفدم

 كمولعم ندن نسشنا ریرحت ؟ردراو نادابآ و ناتسرامردقوب هسیا رونلوا لاوس
 ندنغدرودایهم رابابق انب راثآ ردق كيب زوبهدریهلحیم رب الح هسرانید ردشلوا
 اهتنم دوم رب هدنبرق كنعماح ناخ یارک یلکنم هدنزو ما یسوبق میرف ادعام

 راشعا ررح هل رامسا كني رابحاص فاقوا یگرف ترامت می هنیردص لرم ص

 هح یخد هللااشنا دنا رر حت هوا هزعادوسم هعومم وب بودبا ذخا ندنآ ریقح

 كقتع معرف هرزوا یعالک هذه ةلالا) رونلوا مقر زونه یرلترام نالاق قاب

 هلحمیرلیربغ و هعج یسیکیا ردبارحم ددع شپ هلج الوا ( ردیا نایب نرات راجع
 ردنملسم هل ددع درود هلح و راو یماج سا ددعر هلحو ردیرادجاسم

 ددع زوبشب هلح و ردرلنمرا و مور ۀرفک *هلحم شب و یدوه "هل رب هلج و

 :ك [۲] (م) ردشغهکرح هلرسک كناخ ینبحنکیا « هلحتف كناخ نازخ یجنرر 1
 راز و راز : ك < س [4] هدهمو و هچنک رب : ك« ی [۳] یدنمدرد شیورد

 (م) زرد ( هسنکم ) ههکرووش رولید هواح ( هفشنم ) [1] یحابص : ك []
 ادخصاب نوکلوا نام : كل ۱۷]

 س ٩۱



 یلچ ایلوا

 باسا ددعزوبتل اهلج و ناتسراع یافشلاراد ددع شم هلح و نادرح رایدلابیرع

 ناوجورپ هاکهربسم ددعزوجوا هلو نادباخ ءام هاج ددعكمقرق هلج و ناحط
 زوب زکسهلج وناعا تاذ مراغاب ددع كيب یلآ شعزوب هدرب هلح ییا هلج و
 اده اہ ندنج ؤار تمظعداوس و مالک ٌةصالخ نایسدفمنایهارهسینک ددع شل آ
 نالوا رومعم هدضرا مدا هدرصع لوا نکيا رامع مظعم رهشوب شا رهلحصرب

 [۱]ناخولاب داوس و نایداد قارع رهش هدنسد زربلاءهوک یبادتبا كرلهعظعم داب

 ناخردژا رهش و ناخردژا مظع لب و رطالآ فاز و .نیاعرحزا داو و

 دنواهن یھی دنبوآ حوت دابآ ردنب و هفوک مظع داوس و نیادم هدقارع دالب و

 ماش و هیزعم هرهاق رصمو لوباد رهش و رقشاکرهش و نیحامرهش و نيج رهش و
 ةعلق و ساویس رهش و هینوق و هیرصق و هک اطقا و ءایپشلابلح و مالسلاراد
 رهش و هنآ ءامدقلا ءامکاةتدم هعلف و هلاوق ةعلق و هنطنطسق هماق و هسرو

 وب نامرک قآ ینی مقلارق علق رہش و مادرطصما رهش و هبطرق رهش و سراب
 و نکیا رامظعم داوس زاملوا رود هدنوک ررب رنمیظع عالق و رهش نانلوا رک ذ

 اما شعا نیمو رومعمو مظعرهش مظعم [۲] ندرارهش روک ذم قیتع عرق رهش
 رورود هلم هج راو هرب خسرفر یزلداق و یرلانب راثآ كنتارامع روك ذم الاح
 هرانابج و رامو روم و نابشآ هرلبارغ و موب بولوا داز یمدآ و مدآ هدنرلجما

 ( مرفیسا رهش ینارخ نایرد ) ردناتسپارخ مظعو عساو رهشر شملوا ناکم
 یوق بومرو نرلتاک ز كنيرللام بولوا رلناکرزاب اقنع تیاف یسلاها امدقم

 ]٤[ هرلافمضو نیک اسمو ارقف و هرارایدلابرغ بوبمتک هج الصا [۳] رلنالوا
 9 اه و تخ و هاسما طرف بولوا رمل رفاسم بوعآ مارك او باقر

 ادخ تمکح [] رلیدلوا راقص نرلزوب ندرلابغ و احلص و املع بوبایق یرلویق

 جازو جآ هدتماق هدشبق شیراد شیورد ریقف نیکسم [1] هزب فیض رب هجیک رب
 رلنالوا ینردقو توق : ك [۳] ندنسهلج درارهش روک ذم : ك [۲] ناخناب :ط [۱]

 (هزب)هدیسراف] هز لاافیعض :ك [1] رلیدلوانادرک ور : 2 [۵] هنجاتحمو افض :ك [ 4]
 هل دی دشت كلا ذو یحتف كباب. هدهجمیعهسیا(ذ) .ردقجهلوا (ذب) یم ورغو د هکمر دبا نظ رد هنس انعمهانک

 [(م)ردیللوا(شم راصهزب )یسویغودهکدوخ اي روند همدآ نالوا ناشی رو تفابقهد م ژپ رو وقوا

 تم ٩ س



 یمهعلق مرق یکسا

 الاح کردیا لاقتنا هناخ یحوج معرق تلود راکرخآ ردقبتع رایدو راد رب شلییو

 هد زات ... هنس ندنآ [۲1] ردبرادادجا نالوا كلام ادتبا هعرق كراناشلاع ناخ

 ندنلا ینرفزونج هنتسد یلودیزبابناطلس هلبتناعا ناخ یارک یلکنم مرق هریزجوب
 ,یلکنم هن بولوا كلام ناثع لآ یخد هنسهملق مرق کساوب بولآ هفرصت ٌهضبق
 كراناطلس اغلق بولوا هدنمکح راناخ الاح ردبا ناسحا یعرق یساو هناخ یارک

 ددع . ۰ . هلح و رداضق فرش هلسهیا ها یللا زوو ردیا مکح [۲] هدنرانما

 یرلتارف هملقو یرادزد هملقو ردقوب یرلکاح یربغ ردراو یرلارق هحان
 .نابرد ) ردلکد یرب دح رم [۳] ردشلایا ما كنسهررزج مرف ارز ردفوب یخد

 قجاج لا یرابناج قرشم هلیفرط برغم یسهعلق ( مرق یسا مدق ٌةعلف لاکشا
 عقاو هربی كازودر, هدنجا زوا عساور, هدنسهرا كراغاد قالا ؟ردنیمز یلقارپوط
 .لکشرب مدآ كيب یدب نوا رادام آراد یمرج كنسهعلق شما مظعم داوسرب شلوا

 .هدنرارب یضعب الح شعیا انعر ةعلق رب اب شاط لقیصمو شرطم ریو عبر
 هل وا هدفلس نامز قبتع مرق وو ردیهابو یهاظ یرارب نالوا مدهنم كنیرلراوید
 .فلسنطالسهاکدبعم بارحم ددع كيب هل مکشعا مظعم دابآ ردنب نادابآ و رومعم

 .عباوت یدنکبویمیا لزتت کما تدابع بوراو هنمماج كنهسکر, هسکرب شعا راو
 كسب هلحو شمرالق زام بودا تعاطو تدابع هدنعماح ییدتا انب هلقحاولو

 راناخ نکلوا یانب ددعكس هلحو ناکد ددع كيب قرق هلحو انشور ماج ددع

 .كم هلحو هفاضلاراد ترام ددع قرق هلحو هسردم شعلا زوجوا هلو

 زویچوا لجو رلتایلا نبعراس همشچ ددع كيب ییا هلجو نایبص بتکم ددع
 هناخ ناق ددع یدب هلحو ناتسزازب هدر جوا هلحو ناشیورد هاکه کت ددع

 نانمؤم تالح زوبتلا كب چوا هلحو ناشطع هناخلسس هدر كی ییا هلو

 فارشا یارس ددع كس ییا هلحو ناغمو یدوهو هرفک *هلم ددع كيب هلو

 هلاکو هدر زوبنلآ هلحو نابراک یارس نامهم ددع زوبجوا هلجو نایعاو
 .: 2 (۲] ردشملوا رنو فیصوو رکذ یخد هدالاب ینیداوا یرادادجا : ك []

 ردیلیا : ك [۳] یرلنما

 تص ٩ 6 ٩ تس



 یاج وا

 بوپاب رهشو هسلف رب هدر زکیکیدندیا دارم كراو بولک شوخ رلباوصاب باوج
 بویلشاب کما داینب هملق رب هدر, یراقدلوا تراغ بولآ نذا وند كولوا نکاس

 نوجراقدل | ماقتنابودبالیصح رللام ندنرامصخ معرق ینعی رارید نامرک مرق هنمسا

 هج هدعب راقروہشم طلغ [۱] عرق ندعرق هدعب  رلردیا هیمست وید نامرک مرق
 اقنع عج نالوا هدناسارخو ارام و خلب رایدو هدنارونو ناراو هدنتحو ۲] اخ

 کما مظعم رہشربو هعلق رب هدنسهریزج مرق كنلغوا یهاشداپ كب زوا رلرک ادوس
 هب هدازپش بواک هعرف راید ىل بودسشیا راناکر زاب روک دم نکو دتا ترشابم

 هريزج ایوک کراردیا نادابآو رومعم یعرق یکساوب بودیا دادما هلبا راناوارف لام

 [۳] لوغنو لوغمو كب زوا كيب زوب هرک یدی هدلبرب بولوا یناتسزازب كعرق
 رېش نانلوا داینبوب هنوک ندنوک بولوا عج یراموق راد یربغو قوقو غاحبقو

 بولوا هرزواهجووب یسانب ببس كن.رهش مرق یساوب هتشا رولوا مظعم داوسرپ
 یراتات وک اله هلیبهبس مرق یکساوب هرکه ؟ردرایدر شلوب ماما ءدلیب قرق
 ب بولک هغ رق یراراب اب ناخ شمطخ وطو ىرانا كنل روع و یرانا ناخ زکنجو

 ندک ولم هڪ ردراشعارامع لوالاک هنیرخآ ردراشمتک بونود هب بودا رلت راغو

 شکل آ شلوا رللاتقو برحو رللادحو كنحو اغوع هڪ هدنشابو ا لاقتنا هکوام

 هللا یربک كفاق یسیجنکیا « یجتف كفاق یسهک (عرف) یجرب هدنراهخسن ك «س [۱]
 همشیالک 1م بولوا هرو هسیا عرق هلیحتف كفاق .ردمولعم مرق هلرک كفاق .ردشناهکرح
 هنسیدنک یهمرودلوا یایشود نالوا كد هنسیدنک اداعو نوروک كوو هدنزوک هروک

 یبهفیظو ویو نادیدآآ ءزوک بش ره نوجا كملب هاب ییهقبظووبو تیدباهنیظو یجنرب كا
 لکد هلکل دان یهفظو وو ناشوق هدنسهفرا هفظوو اغادو « نا تحار یلکوک هج دماي

 كنج یکسا هلک وب . ردهنسانعم نامشود ناماي < غوقروق «یجیل 1 زاج «نیهتسیاقعاب هلقلنامرهق

 زوا دالوب هرق ) هدهدنسهمهلبوص یجنرب ك ( دوقروقهدد ) ېک ییدکک قوچ هدنراباتک
 مرق هتناج ) هدنماقم اعددب هسا هدنسهرا قلخ . راو یزوس ( زعود مرق هحشلاچ یجلق

 کم دەجم رع ردقوب ییسانم هللا ( مرغ ) یکم دەچم رغ كلوب .ردهدکمتلیوس هدنزرط ( نوسلوا
 هسا یلامعتسا هدنسانمم ( مرق ) یهدز ازا ردهنسانعم نودم ابو یاد بولوا نددادضا

 ردقوهدنسهقشاب ندنسهخسن ( ك ) یسهلک ( كبزوا ) ] اتخو كب زوا هلج [۲] .(م)ردقو

 لو : ك [۳] [ ( م) ردمزال یقمالواو

 سس ۳۳۳۳ ۸ 4 ٩"



 یمهملق عرق سا

 بآ كتيرابحاون ىلا طاط وب اما ٠ رلق ناربح مدآ هدنرلکدنا ملکت یراودنک اما

 یجنوروط و یوم و یوتز و یرات و یعوزوا و یربحا  ردلهاوس یباوه و

 ردشلوا ر رحت لصفم هدنلحمیناصوا یا رسهحماب یغودلوا یرارادبآ هوم نوک انوکو

 هدنسانش تدش عردناتسرانا هل بولوا رلارح یرابناح لاش كراغاد و اما

 رومعم هڪ بودیا اشاعو ربس ید نرالا طاطوب ندنآ زالوا یرلءهونمو یرلجاغا

 [۱] بوشآ رلنامرواو رلغاد بودک هلاش تمس یخد تعاس٩ ككرهدیا روبع .رلارق

 عرف یکسا ملف ین میدق هاک تخم فاصوا
 ناخ . .. ندرلناخرانا نکیا هدنلا ینرفزونج یسادآ مرق هدنحرات ... هنس

 هفک و یرلغاد ىلا طاط یهدرلاف براص نالوا هدایرد بل بولوا یلوتسم هعرق

 یمهملق نامرک نیاو یسهعلق اولقلاب و یسهملق بوکنم و یسهملق قادوص و یبهعلق
 ینصن كعرف ٌهريزج بولاق هدنلا رافک یخد رلهملق هح و یهعلق نامرک راص و

 دقع هللا رافک ناخراتات هرزواقالوا كراتات هحراو هنسهملق هتروا ات نغالوا رلارخ

 كي زواهدرصعلوا رلاق بولواكراتا یصنو كکنرف ینصن كمرق:ریزج بودیاحلص

 عرق کساو بودیا ادب مظع ةناخرابرب هلقررط ترا یلغوا نکلوارپ كنهاشداپ

 بولکرافک نقلخ ینابراکیهاشدابكیزواو هحک لوا ادخ تمکح ردیآتکم هدندرو

 هدازهاشداب هدمتک هفرطر راسک اخ رافک رلناوارفلام ردقوب بودیا ترافو بہن

 قادوص هلمقلخ نابراک هدازمش ناه رلاق دلارفصو شاخ بولوا هدازآ ندانددق

 نانلوا بهن هلج كرانوب لداع لاض لارق لاحرد رلردیا لاحظت بوراو هنلارق

 راقلزاونلد رفاو بودیا راماعنا و ناسحا هجا ءرلنوب بویلیا .لیصحت [۲] نرللام
 هل ناه ردیاهلماعم هلبا تبحو ليم ءرلنوب لارف عرلرروک هدقلخ نابراکوب ردا

 بولوا نکاس [۳] هدنفلوشکوق كتلادع كنس رلردبا بوراولاب هلارق تلخ نابراک

 لارق بولوا ,نک اس هدنجما بودیا انب رب یللکش هملق رب هدلح یغودلوا هوالط زلام

 هدنیآ شوخوب هلارق هدنراکدید لهنک »شوخ هدکهیاج یاس بودیا ارشو عیب هلی
 قازراو لاوما : ك [۲] بتوشا رلنامروا و هد و رلهرد و رلغاط مظع : ك [۱]

 هدنسهاح : ك . هدنفلوشنوق : س [۳] هلچ نرلایشاو
Ebe۷-۶۲ :یلجایلوا روش 0  



 لپ یلدا
 0 سس حس تست

 ٌلوعف ضایب ىح ردیوقم تاغ بولوا رطعم .ندهبط هحار یرلغامد كنهدیالواانت
 هتیرلارزو و ناظلبس و ةتيرلناخ مرق بولمراص بوراص یرلالآ وب هرلهن هدنجما

 راس كيبزوب هخاو راوطق كلن هج اضوصخ رلوووتک ایادح ینالا وطق زوی هج
 هیاملعو هنهاشداپ ناثع.لآ هناوبمالسا ات هلبا رلبک یرلاملا كس شلراص هه هليا

 هنکن رو مط هدنامزلوط بولواقاب یوالحو یفاطلزونه رارروتد ایاده هارزوو

 هصالخ ردذینا و هزاتورت یک شوق زونه ندنسهرحش ابوک بویلک ربغآ الصا
 دایزرب دایز .لاعتم .یادخ ردزالوا الارب هدن وکسم عبو یکی ماما قادوصوب مالک

 قود هدنجما رلغاب هنعناح لاش هنب ودیا ترایز ؤااشام و ربس ید هعلق وی هديا

 ندنلوب [۱] رصق :هدتعاس .۵ كرءدیا رلافص و

 [۲] ىلا طاط غالب شیاتسرد
 اشا ناکیار تلثم لکش یسادا مرق هج ندنسالعا ٌهورُذ کرددنلب هوک رب

 ردی راغاد ىلا طاط هل یرلفرط یبرض و یقرمش كغادوص روک ذم و رونلوا

 قلخ هلو ردقوح یرلاب و يرلغاد پراص نکل ردشلایا هفک هله هتی اما

 كنفوت ردق كيب شب نوا هل رارشهیوس یناسلمور ؟ردیراموف [۳] نالوا مور
 نکرازوشلیوس هلبرارب رب هدنسهرا تالک هحور یخد كرافوب ردموق طاط زادنا
 ردراو یراحالطصا و ناسل هنوک هقشاب رب

 ] طاطروم طاط موق تاحالطصا صوصخم ةجهل لصفرد

Cp 

 هدنجوا نورو رب هدنفرط یسهلبق كانسهریزج مرق یرلص اون ىلا طاطو اریز
 مور 4 ردراو یرلتاک [] نغآ ةنوک رب ةقسشاب بولوا .درب ایاص هلغالرا غقاو

 راو یراهجهل رب هقشاب ناه [۷] ردبناسل یعوق نالا [+] تضج « و ردینابل

 زالو : كل <«, س [۳] "یا تاط.: اكل [۲1. قاووض : كل . .وصق : اط «.یب 71
 واو قیچآ رطس نوا هدنهخسن پ « :وطس چ وا هدەخن ساسنا (ه] دانووم : )ك (4]

 : ك. [۷] اتفحهو : ك ,ش [3]  ردهتهم ءار .ینرح یمنجاوا ) ضا : ك ء س [3
 ردساسل یوق زالەنو

 بس ٩۵ تست



 یرلغاب قادوص

 قادوص كنبرايد مرقووو یسهناخدغاکو ینوص كوك كلوبمالساو [۱]یمهناخدوراب

 هدراندیا قوذ هدنراغاب قادوص وب بولوا روهشم هدمج و برع و مور یرلغاپ

 رادنآ د ذل و رادآ ىدا ىش [YJ] هف وک هناب هدنراید هنسو گردراوخ

 مدآ رب و هک كند اکند هللا شورغ یدسا ر یزارک ییا [۳] کرد

 تاغ نر و تلف هسدوحو اعطق و الصا ها لوات رده ندشوخح زارک و

 یزارک ینعی یرانلک صاخ و ضایب و رادبآ انوک رب مضهلاعیرس و فطل
 یک عبر یسالا ردح ودگ و روشم یک یزارک ناه هدنساونا و رولوا

 هدنلیا مور و ندنسالا [ه] یزان كنغاب [4] وزوبصا هدهطالم یتح ردقو

 یک رب و كسم عردقافآ روپشم یافت قادوص و ندنسالا یغاب لیدنتسوک

 یاتک ما as E ... ندنفلؤم و نیفنصم یتح ردراو یسەسط هحار

 ییدید ( مصیامع مهتعا هللاب و ]^[ حاه لثم [۷] حار حار حار و ) هدنسهجابید

 كنیرہش [۱۰] یلاهجوق هدنساشم یعاجنستیمزا کردیساملا یعابقادوصوب [۹] حافت

 کردیسهقولباب قادوصو [۱۱] برلوخ و روخشوخو ذیذلو فطا ندنسالا تکسم

 گردحافت [۱۳] رارفج کدرکچ هدنجا [۱۲] بولک هقور, یزکس نوللارفصا
 غاب دننام مرس یولد یوم هدیراید مور ) : ردنکع قلوا هلوش یسورغود [۱]

 ذی ذل و رادآ :4 ( ۳ 3 ردم قلوا (هقولاس ( یسورغود [۲] ( مر یسهناخدوراب كمرا

 یاتک مان حارس هنسک : ك [1] لزا : ك ءس [ه] یزوبصا : ك [ع]کردراوخ شوخو
 ىلع ن دمحا» یوم كنماتک «حار» 1 حاروا حاف لثم : E7 حارحر حارو :ب [۷]

 هرکو ص ندکد لب وس یس دآ كناتکو یدآ یدک فوم و . ردناذ رب هدنمسا « دوعسمق

 هتدعم ف و . حارحر حارو . حانباحانج يصالوهو ) كرهکوا یاتک نوجا قیوعت یهبلط
 یمورغود اهدو باتکو . روسد ۰ مصیامع مصتعا هللاب و . حاروا حاقت لثم . حار نیح

 رو وقوا هرکوص ندنسهلاسر (یزع) هدزمراهسردم هلبتقو بولوا راد هبرع فرص هلاسروب
 دارا : )17 ۰. ([م] یدا رن الشاب هنس « هبفاش » ك « بجاح نا » مرگ وی ندنو و

 هدرا هس رکید ردقو هدنسهخسن ك هلکو [۱۱] ىلباەجوق : ك [۱۰] حافت ییدلیا رک ذ و

 قلوا ( وبشوخ ) یسورغود . ردهداکش رب زسقیشقای « رسمی رزکی هنکهدارو هيا

 هژارقج :ك [۱۳] بولک هبقور یمههادر رهو یرکس نوللارفصا : 4 [۱۲] )م) ردنکم

 رارقبج : ط
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 یلچ اوا

 رل | یک یغودلآ اشاپ دما كدک هلبا هرو بولوا نویز هسزاک یسهرخذو یدادما
 قاریوطددعزوکیا هله راو یسهلحم سرا یا هرد هرشط ندنسوف هعلف یتشاو

 یور هرزوا یسهفص هاک زاع كنسهمشح تابح داد :لییم زر و لیروا
 ]1[ ردح رات ڭكىەمشح هدراود

 لیسلس تابح نيع نس هناص یدلوا اظ ع وقو ه دنا ید وب کوا بودناراسهمشچ

 لیلج یراجهدیا نبوص یسهمشچ دخایماح نح رای دند شوخ كف ر شرخ و[ ۲]یدنف
 ٩٩ هتس

 هحراو هاق ر نداق رب هدنسفشا یخد كشوراو نالوا ینشا ندهمشج و

 هفتگی دی لصتم هنیرلاق هعلق هروا رراقو ات راو ید یراود هعلق تاق رب

 یخدو شعاردنب شوراو مظعر یامز گوید ردراوتسا راود رب راو

 ندرارگویرلوص ناقآ [۳] ندرلهرد لوا  ردراو رکمساومظعرب هدنفرط ایردبل
 یخدو شمرارولوا طولخ هیایرد بویاضوا هرلناتسوبو غابو هرلنامرکد هج بوک
 شعا هدن | یرلهناخسرت قاحالپای رلغردق شعاراویثوراو ناعلرب هدنرانک ایرد
 لقاتم راتود صد العا رلآ یک هراب یللا یتاعل الاح اما ۰ .ردنایاع یرلانب رثا الاح

 مار كنسهرب زج معرف هسل وا رومعم پولوا مدآ رک ا هدو مالک هصالخ رده

 یرلهحاب و غاب كنسهعلف قادوص هجا راشورب ناحاس هب اما یدرولوا یعرا

 هع هدنرلعاب ددع كس قرف بولوا فطل یساوه ندناح ودم ردقافآ روپشم

 كس هڪ هدنرلقروخ خاک عنصم و یرلهرخ و خبطم كيب هح و رلهروصقم ك

 [۵]رایمسن نوک انوکو هتسارآ ]٤[ هلباراهرلکنهرب رهق یلهراوفو ضوحو هیقسف
 كنهمطالمو یعرا مارص كنهینوق هدنوکسم عبر کردی راغابقادوصشلوا هتسارپپ هلبا

 ماشو ینابابخ هاشناهج لز والد زبربتو یعاب هدیرد كنيرايد شعرمو یسوزوپصا

 كمرا.غاب دننام مرش یومد یوم هدنراید ورو یرلغاب هررښم كماشم تنج

 یدنف : ك« س [۲] (م) ردورغود یقر و ردخرا یعاع كعارصم كوص [۱]
 ( رب ) هدارو هغ ] هلا راهاکتهز رم : ك [4] ندرهد و ندرلهرد لوا : ك [۳]
 ر هرج ؛ خبطم كس هح و رلءروصتم كس هع : ردنکع قتلوا هلوش یمورغود روایشنقای
 [(م)ردیلوا ( هللا رلهاکتهز رصقیهراوف و ضوح و ه.ةسف كس هج و رشروخ خاک منصم و
 لنمشن : ك []
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 قاریوط ینیضعبو للتمهرک ددع زوب هل هرجا یسهعلق شژراو یاش و یدمش

 ةدنرانک ایرد هدنفزط قرشم كنهملق یر رونلق هعج “با اج و زدراژا لوتروا
 قاشمویرب یک یشاط ]٤[ هقشا لهرانم شاطو نلهنقشاط یتماخ "لو دنزباب ناظلس
 شقن بار قوا ندشاط لا هني كعماحوب اما ردعدق هرانمو عماج ینبم ندشاط
 هدا نکسکهدننلاباسآوس ایوک رولوانربخ یلقع كمدآ کراو ینوم تربغنوملقوب
 هبق كعماح و اما ردارحت متصم رب یک ینارح یماج كنبراترضح یماش خیش

 ( هللادجاسم سمعي اما ) ةيآ  شلوب انف هلبا مایا رورص یرلجرک كنتشوا یرانلاع

 هاشداپ كيزوا رب هدننامز رافک زدنیطالس عماج جاتحم همیمرتو رامعت هرزوآ یصن
 ربسا هنیرفاک ینرف زونج كنسهعلق قاذوص وب هلیقحاول و عباوت هدایرد یسهداز

 ردتسرد ینلبق نوحتنکنا ردیا انب هلسباوت یماح وب هلنذا كلاض لارق بولوا
 دم تعاردق كنب چوا قارلو لسانتهدالوا دالوا یتهداز هاشدایكزواوب هدعب

 هدفماخرلنوب نوک رب بوشود هفوخ ندنسالواقوح كرانوب راسك اخ "رافک رازولوا

 كعماحوب بودیا دیهش نسل ككرانوب راةك نکرارالق یزاعهعمح پولوا مح

 یر اناق كناذهش هدنراراود یور كعماح نورد الاحو رارلبانفد هدنسهعلزا تناح

 زدوفدم هدنخنا یلاع هنقرب ید یتا تكزوا دنشو دیفسو رذرهابو نهاظ

 ناخ دنزناب هن ینعفاح ادهش وب حتفلادعب هدعبو ردقوپ رلوا الصا هدنفرط عماعتوب

 اما راو یدخسم یاب یاح هدلمویو رادبف ندتعا اما ردشعآ عقاح لو

 ضرا رب كنهعلق ریو ردقوب رلهنکتو بتکُمو هشردمو یزاماعنو ناخو راتاکذ

 ردقوب ید وص دلوبو ردقزچ"تیاف یرلابو غاب اما  ردنرلز شلاق هلاخ
 شقخ ندنرللا ةاتسا زونه کرد رللطعم الاتنکل ٠ ردق وح یراخم راه وش مظع اما

 ةلباراص>ینشا هجن زاو هنسهملق راق ماوراقون انیسهملق قادوصوو "ری ربجمزاصوص

 ردراو یسهلاوح هدنقرط برع تلنهمق یفشا اما زولوا شوا هعلق تاق جا

 هل سرتم و غل ندر رب ردنراص یفرطیه ارز زالراو هناي هللا هجورپ هنب اما

 رک | ندفرطر نگل رولوا نوز هلبأ ه رصاحت ترك آلا .زالواو ناو شات

 هقشیا : س .هقشیا : ط . هغشيا : پ [6]
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 یلچ ایلوا

 نیا الا نشرآ زویچوا لماک هجننیا هبایرد فرط لوا ارز ردقوب یراوبد هعلق

 بوری هلیرلکرید راک یقافوا یخ هنتلآ رلایق ردنوتسی هوک ایوک عردرلایق

 شوق کردراایق لنایشآ یشوق لاطراف کمو سونغزو نهاش هبنموبات  رلرطب
 كبک رافک ُهملتوب مکناخ (هیاکج) ردرلاق سهم نیا یوام زمشلا یرلقانرط

 قلبا كيب چ وا هدهحیک رب [۱] ینسانب هعلقوب هحکک کجرو هليا هرو هباشاپ دما

 یرایلصا نطو دا دب رک! بوق م راک نزراابعا تمقید عبمج عج بوسک .نایدرت

 قادوص هبهعلق و نوجیکنا را راردیا را۶ یادوص هنی بوراو هک ادو« نالوا

 رشقپرودقم هللا هجورب کرورود رانابدرن نداق کیدسک هدهچیکرب كرافک الاح رارید
 یتشاوب هعلق وراقوب ( راصح ینشا نایبرد ) هدزود ینشا ندهملق هترواویو ردلکد

 ردشعا هطاحا هعلق هتروا هفرطرپ ندفرطرب بوداشوق سوقم لکش راصح شوراو

 ردراوتسا طابر یوق رب یراوید نیتم و شاط رتالود میدآ كيب چوا لماک یرچ

 ردلکد راوبد هباشم هبهملقرب کردیوق یانب یدادش راو زوچیلا طبخ تاق نیلا اما
 راچ هدنرافرط کیا كرلهلق ره ردرلاهقهق هلق دمآ رس ددع ترود یعرکی هلج و

 راو یرار,وصتو یرلاغماط كننیرهرفک یکنرف زونج هرزوا رلرمص ضابب هشوک
 هیهعلق وب اریز راو یرللاثع هلبراهبوج لاکشا كرلکبو ربلارق وناب ندپا انب هاقرب یهو

 زالو ماعا هدلسب روب هسحوب شعلوا اسب هلیکعا دادما یرلکب كنرف رافک ددع كسب

 هل رلهاشن هدهلق ره یراتروص اکب یه نوچیکنا ردالابو رکو نبتم راصح رپ

 ردشلواعقاو مظع هردرپ اق همسک ادخمابیدنخ كن هعلقوبو ردشعلوا 9

 راو یسوبت رب قاجا ح وتفم هنباح زاریویو رریو نان ندلفسا كردو محچ

eهرجا ربیک هعلقو و ررود دودسم یلدلک اياد یسوبف فرط راغایو یموف  

 اما ررود الاج شا زاو رلکچهسلک كوحوک كوج وك ددع كنب لماک یامز هرفک

 مکشعاردقلوا یفلنادایآ و رومعم كروسوب هدرصع لوا رتلغاب رلابصو رفص هدنجما
 شی رلوا ددع كسب قرف شعلواانب هرزوا یرب یرب شمشپاب هرلابق هرجا هملقوب

 الاح اماردیراغاب دبع كيب قرف الاج لداع داش هنفغلنادابآ و رومعم هدرصع لوا
 ۱ قساق : ۵ (۳]
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 یسهعلق قادوص

 هنمسا بودیا انب ٌهعلق وب بولک بوغار, ینادوص ةعلق هددیرک ةریزج یسداز

 یسهعلق الح رلربد نامرک قادوص راتفر ابص رانا موق اما ردیا هبمست ادوص
 والپر, هرزوآ عیفر لرب شمکح رس راو ناشکهک هناسآ ج وا هدنرانک زکدهرق

 ناتم دس و ناصحنصح رب هشوکراح هرزوا اق یوام رب شلوا قلخ یک یسهپد

 اهقهق دمآ رس رب کردراو راهنسک یحاص لاح ناشلامظع یقلخ و ناشلامیفر یانب
 رب قاجا ردقوب رلترام و راوا الصا هدنجا اما ردرلکلام هيهعلق جا اسآ

 راردب اف وح خاتم فک فا ارز رارکی هل |تبوت مدآ چاق رب هدنسهناخ لووارف

 هدبعب ٌهفاسملبمیللازوب هدنجا زکد هرق ارز شعبا راب سوناف هدهعلق 2 اوب مدقنام

 هنناعل هداللا فصن ويد ردیسهعلق قادوص عا رارلب ندنرتف بوتیروک ندایرد

 راطولب هدنامسآ جوا ( ینصا كنغدالوا مدآ ی هدنجما هعلق وب ) سشعا راررک راه

 بوحاق ندنرلهمکح ترسع مدآ ی هدنحو ص و لوزن لغام لوا ا هعلق رب هرجا

 یرانابهدید چاقرب رلکپهلبا تبونقاجتآ زالوانک اس هسک ندهدی رفآ درفرب هدهعلقو
 ریکراک یرفاک ددع نوا هدهعلق جاوب اما راو یسویق درب فوشکم هلاش تاحو

 هدنسهلق زقو راو یرللاقاو باوئا كنيرابحاص اما رددودسم یرلوبق كراوا انب

 لقصو یلزغآ زورو بش [۱] راو ینوص نرربخرب قاجناو' راو یسوراد بلرب بل

 هرجا راطولب ینوط وب کهدنوب تبار ردایوط بوک هملق بوط رب هناهاش ررود
 جا و ردهاکاشاع بیع رلیدلب هرقبح هڪ هنسالعا هورذات كنالاب هوک نالوا

 کوب ( هعلق هتروا ینشا شیاتس ) ینشا ندنآ رلرید یسهعلق زق رایلقاد وص هبهعلق

 كيب لماک ردهملق یلراوید انب رتکراک [۲] هلوت تاق رب ید وب رلرید هملق ما
 صد حامهلود تاق ییا اما راو یسویقرب رظان هلامش هلو ردراوید یلمرج مدآ

 تمهرک یرادقم نوا هدنجما هعلق تاق و ردراو یسلق یل آ هلو ردراوبق

 تیا خداو ٠ ۰ ودرالکف نک ال هتک :یخدامدنو اما یاو یاو ت لوتروا
 نکاس مدآ رب هدراصح نورد ندنغودلوا لکشم قامقح بونا هلا قاملوا الاب علق

 الصاهدنفرط ایرد كنهعلقتاق یحنکیاوب اما  ردراو رانابهاکن ید هدنوب . زالوا

 ود : ك [۲] راو ییوط نربشر : پ . راو بوط نیب ربخرب : ك []
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 اچ اوا

 ةیرق لزنم ) هدتعاس ۳ هنبناح هلبق هني ندهیرق وب راو یرلهسنک هاکهربسم رب
 ندنا ردیوک یلواسکرچ ددعزوب و یلعماح رب هدنرزوا رباب عفت رب ( سکرچ
 تیاغ بولوا ینوک ناملسم رب هدنجما هرد رب ( وص قووص ٌهيرق ) [۱] هدتعاس ۳
 لحم وب ردفوج یرلنوف

 هفک تلابا نارد

 كيوص قووص وب ردهدنمکح یسیثاب وص لناّعع کردهدنک اخ یتلایا هفک

 هبهلبق بناج هني ندنا ردکنلناتع قرط قرش و هلق یر ردقلناخ یقرط برغ

 لوا هنب تعاس ۲ بو نراهرد یسایق قلاب و نیساق افبروق بودیک تعاس ۲
 هفک کردغاب كسب زوطوا هرجا رلهرد وب هلج هجتراو هغادوص علق ات هرجا هرد

 یتلآ عردکرالهفک رلغابوب هلج و رلررو یناطلس رمشع یرابحاص غاب وب هنیرللاو
 قادصو هدنسهریزج مرق عراردیا هدرلغاب وب یعوق هفک نرلنوک یاب لماک یآ
 هدنرلهرد یحاقو هدنبرق یسهعلق بوکنم هجرک ردقوب مار غاب یک یرلغاب
 ارز زامهلوا لباقم و لداعم هنیرتغاب قادصو اما [۲] ردراو یرلغاب كيلابو

 لدتعمو یلاوه و بآ فطل و حرفم مه و عفت رص مه ییمز كنيرلغاب قادوص وب
 ناشن ندناوضر هضورهشدح عابره بولوا یراحیران ومعتابح بآ و عساو نامز

 [۳] بودیک هرجا رامام غاب وب ندنا ردراما رع غاب رریو
 4 1 ا ا

 قادوص یوف و لبسم هعلف ینع) یاودا غاب شلاتسرد

 یلارقزونج ناخیلو دیزباب ناطلس ناخ یارک یلکنم تناعااب هدنخرات ... هنس

 الح هرزوا ناخ دیزاب رر ردشما حتف اشاپ دمحا كدک تسدب ندنلا ینرف

 هیحان ددع ... هلج کرداضق هلیسهیب هقا یللا زوب و ردقلاداویوو هدنتلایا هفک

 ردقو یراک اح یربع راو یراصح مد ددع یللا و یرادزد ردراو یرلارق

 لارق زونج رب ندنفوخ نوبوما لآ یسیناب ادتبا ( قادوص علق نیمز لاکشا )
 ردروهشم هدعرق یغد یرلغاب كبلاب و : ك [۲] هدتعاس ۲ : ك ء س [۱]

 بودیک تعاس ۲ كرهدبا رلافصو قوذ هرجا رلمام غاب و ندنا : ك [۳]
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 یرهش وبض هرق

 ندنشادنرف و اباب یوغواو ندزق ندلوغوا ییانا ردلکد شمروک یثرب هدناهج

 راردبا تخورف كرهدیا اکبو عزجو عزفو یررغو دایرف هنوکرب یریره بوریآ

 عردنادرحم هاکنامهم ددع یدی یسینوکی ( نابیرغ نادرج *هلکو ربطست رد )
 نک اس هدنوب راراکس و راراکب درج میانص لها عیمح و ردهدنوب رازپسا عیمح
 هلوا ندرفاک توس ا رکما ۽ ردردا وا زیبهاب هرجا .ربش و و زاردیا زک بولوا
 یورب تققح اما  ردقوح .یرلجاغا قاوق دمآ رس و یحارص لاثم ورمس اما

 ردقوجتیاف یسبوبحو بوبح ندنغوداوا فطل یباوه و بآ و ردقوب یحاغا
 تیاغ یرازق و یمالغ هل و هزاب و سکرح و یراهبراج سور رادهلود اصوسخ

 راهحتابو غاب هدنراسی و نی كيوصهرق هدنشاب کیا كرہش ندنناحودعو ردقوج
 یبهنشیوویزارک اما ردهدحودم ندنغودلوا هدنذ] شرت یموزوا اما ردپاسع

 ههقاکیا یتا نویق هفورو ههفار یک | قآ هقو قوجوبریو یمالا و ییرا و
 یزوق یعوق راتأت ود ردلکد لماک یخد یا وزوق اما ردها رب یم رغص و

 یا تآ ارز رارولوا دیش بودیا ظوغ نکرلآ هرزوا یا تآ اما رازع یا

 یقوام یرهش وب مالک ةت ردلدتعم م رب [۱] طارفالامضاه مهو یوقم مه
 ترثک ادعام ندنغیدلوا یسهداع هدنشناب و هداف هدنرک ذ كسها ررحت هرزوا

 یاحلص زمکیدتیاتفلانسح هدرهش وب هدعب رولوا عنام هزعاحابس بولوا تباتک
 تعاس قوجوب رب هقرش بناح ندنا بوغلعادو هلبا راهنسک یحاص لاح ندتما
 هفک یخدیسهقرف نا ردبا ع ولط ندنغاد رداح یدو وصهرق لوحوک بودک

 طولخ هنیزکد قازا بولوا رب یسیکیا بولک ندنراغاد یسهغلق قادوص هدنبرق
 لزنم ) هدلح لوا ناه بودیا روبع هلبا رلتآ یعند ییوصهرق لوچوک وب . رولوا
 زوجوا و یلماج و ناخ رب و یلدحسم رو یلوا زونکیا ( وضهرق كوجوک يرق

 زو هدنجا هرد یلرباب رب ( یوک لیوط لزنه ) هدتعاس ۳ ندنا ردیوک نل هناخ
 ماج یک یرلوا كنيرايد مورضرا یرلوا هلج اما ردییوک یسهرفک ینهرا یلهناخ
 هدنشابراب ریو ردیرلوا ینمزا يلهبق ندنکرد ماچ لاثم يدانق جقاالرق ندنرلکرد

 مضاه مه : ط . ظالخالایضام : ك [۱]

 س 6۹ تس



 یلچ ایلوا

 هدایرفوید یدتک مام.هاو ماج مآ نلآ ةيراج هدکدروک ضیح هدنشاب یآ هیراجوب
 ناهح رایع هنوکوب هدویصءرق رهش ینمی رډیشل لآ هلبنیع یلک مدنفهچ اما  راشاب

 ودیقلخیبالو [۱] هیرسیق ندیلوطانا هنپ ردلکد یعوق راتات اما ردراو رلیچ ریسا
 لک كمهعیا داعا هنیرلکدید ردءرک اب زیق وب ردراو, رلپراق:هبا ماب [۷] هلبق لهاو
 .مریدلاق هرجا رہش ویو شابم لفاغ ردرلیراق هبا هطساو هله رلهنوعلم هراکم اریز
 و وتو بوک وپ كرات ر كی زوب ردقو هداتش تفو یک

 .یرارازاب یوشراجیلوتروا هت یرلتسوا اما رولواقرغ مدآبولوا برد یر وهاج

 زانښمرکهبوشراخوب یضلت  راتات هدنشاب یرلقاقوصو ردیلهشود مردلاقشاط هرجا

 زا نعءربکر ات ات یتآ هک اقح ردراشمالخسم رلکرد یرهآ هبهشوک ندهشیوکس ه ود

 هچرک ردرایناطلسرازاب هزیک اپ و كاب زالوا روماج الصا هدرابناطلبس قوس لواو
 روئلوب یرلعاتم ابیز یاراخو ابید فابرزو بیشو ابید عبج اما ردقوب یناتسزاززب

 ردراویجارخ یمایاعر ینمرا ددع كيب کیا هرجا رهشوب ردنیزرهشردنب تیاغ
 هلچو ردراو یرلجارخ دوفح ددع زونحواو یحارخ یسرفک مور ددع زوشیو

 رومویوام هلم اما رلرنکقابلق مان همظربش یک یابلق راتات ید یزلءرفک ایاعر

 .ناشف یسهجراپ هقوج یوام ردق شور ررب رلبنمراو مور رک هرزوا یزاقایلاق

 یرابدوپهلج اما رارکیدیسهراب هقوجیراص هرزوا یراقایلقرلیدوپمو  رارشاط

 دماج راموراو ینمراو یدوہو ردسک یرلشابلزق كرادوفح عی ردراننارق

 هدنولخ هقشاب بوبالغب قارقنج هنیزلق وبط ادعام [۳] ندنرلکدهمیک نالعن هن راقاا
 .عساورب هدنشابرسج كوبو ردنایع ندراتمالعوب یرافدلوا یدوم و هرفکرارثاقیب
 رب ید وب ررود یرازاب ریس مظع رب هدنبد یراوید كنناخ کب نیربش هدنادیم
 لا نما رححلا قراخو رجشلا مطاقو رشبلا عياب ) هدنزاقح 8 ردتسوحت رازاباع تربع

 شملیند ( رقلا عاف ) هنیرب ( رجلا قراخ ) هدتیاور ریو( ةرخ الاوایندلا
 نیمروک یرازابوب راردموق محرو هلسهدایز موقوب ارز  ردیراموق یجریسا

 ردشلوا :(.هربخ لما ) یسویغود هدهسیا هلو یروبشم:[۲] هرصق : 2 [۱]
 نون رکدمهیک : ك [۳] ( م ) مهدننظ
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 یرهش وص هرق

 یلویق صد لاثمهعلق ادعام ندنسکیاو ردکو ج وک اماشعلوا عضو هدنمسریناخ اغا

 یسهدینالوا (ناح تحار ما حدمرد) ردرلناخرومعم هدرانا اما ردقو راناخ

 ردک و ح وک یا هز ص [۱1] ناعاط هدنجماوش راحالوا ردراناتسلدمامح ددع ترود

 ردحرفم ماح نیربش هک اقح یعاح یب نیریش ندنآ  ردفیطل یمانپو یساوه اما
 بیتکترد)ردازفا حرفماح نوم تربع نوملقوب شقنرب بولوالصتم [۲] هبناج هنیو
 [۳] ینسم جوباپ راویرلناکد ددعقرق زوبكبب یسوماه ( ناتسزازب نابق یوسراج
 ناه ردرللیام هیازو یعوقرانا ارز ردقوح تیاف یسجازویو [ع] یاب راتالو

 نکل. ردقو یناتسزازب یلانب ریکراک اما  ردراو یرلناکد یحازوب ردق شیزو
 ددعنوا یتح ردقوح یعاونا كفانصا یربغو ردقوح هدنراناخ تمقید عاتمیه

 ندرارابد راس یتفرح لها هن وک کیا اما ردراو یرلهاخم ددع قرفو هناخهوهق

 [5] یلوق بوق هماج یرلهلوک قازق شورطم هدنشای یللا قرف الوا ردهدایز
 بولققیبهنو لاقصه بودیا هاعمرب هغازقوب هدقدقج ندماح بوروس یرلهسیک
 شعاص بول" ریسا زوب هج بودبا هلوک بوبحم رب یلءرهچ یارو باتفآ هر
 هرباو ردیا تخورف یرلهلوک لد همالشآ هنوکو بودادلآ هلس یرلیجمسا

 یرلقیبو یلاقص قآ هني كنهلوک روک ذم هرکص ندیآ ییارب رارربتک بوروتک
 هرک زکس ید ید یراتفرعمریو رولوا هلوک قازق هناوارق رمن هغارب بولک
 هن مام ادعب بویق هماح یرلتروع شقراص یک هریوط یراهع شعا لح عضو

 هلبا [۷] یضامو باشو یرلکدرکح اوباو هجنوکزودو [۹] سربق یحاص نوک انوک
 یه ج روتو لقان نوک لعل بودیا یرلهلاعم روک ذم هنسینشاو هنیژوک و هتیزو

 هرزوا یرلهتحن اراسا [۸] هلا رااح یاراد همعص بودبا رتخا هزیک اپ رتخدرپ

 كننبرتسشم هتبلا هدکدتا لاج ضرع هنوترف ةنامز لاز ةیراجوب ناف بودروطوا
 بوشود یک رشود هروقح دحلم بولآ هدکدروک ٌهيراح تفص یرتشموب یرب

 :س [4] [راوددشتهدنرزوا كمبح]یسج واب :[۳] هبناجو :ك [۲] زاغاط :پ [۱]

 یزام :2 [۷] یسیربق : ك [1] ییویق : پ .ییوبق : ك «س [ه] یاب : ك . ییجماپ
 هکمردیا نظ ] هلا رلناتفف زیماکنر و رادو همقیص : ك .هلارلناتنخ ییاراد همعبط :س 1

 [ (م) ردیللوا (هللا رلناتفخییا «راد «همقیص) دوخاب ( هللا راناتفخ یتاراد همقیص )
 سس ٩6۷ س



 يلچ اوا
 ءاقناخ هک کت ددع ترود یسهحمالوا (ناشیذ ناشیورد قیرط بابرا ةکت

 . یسهیکت ... هدنشاب یموشراج رایحاب الوا [۱] ردنالادبع یارقف
 هدرب یدی یعرکی هرجا وشراج یسیراب ( ناتس ناج هناخ لیبس فیرمآ رد )

 دص بولوب ینادواح تابح راناج ندیا شون عراو یراناکهنشت ناشطع ٌهناخ لیبس

 زنکس یسادراب ( راحو رب ناراجت ناکهجاوخ ناخریرحت رد )  راردیا رکشو دمهح
 هرجا وشراح هدنسهروا كرهش ات ال " راو یرامنظع نارک ادوس ناخ ددع

 . هلرپشو اریز رد,سهعلق ایوک كتمرهش وص هرق یناخ یاقآ یزاغ رفس مظعا رزو

 همرک ددع زو ترود یعرح رادام اریاد كمظع هلاکو وو ردقو یمهعلق

 صد کیا کردابیز ةملقر انب شاط رب یللثم انب یدادش یوقو نیتم ریو ردعدآ
 زوب یلەرىشط و لجما تاق ییا هل راو نوص تابح بآ هدنجما راو یسویق

 هدنسهشوک ترودو . ردلکلد لاغزام یمهمبرا بناج راو یرلادوا ددع یعرکیا

 ناخ رب ناتم ندهعلف هدهرصاحم نبح راو یراهلق مظع یک یرلهلق هناخ لوارف

 عقاو هرجا وسراج هدنرب قبض كرهش ارز قوی قدنخ هدنفارطا قاحثآ ردرک

 ناتم دسو ناصح نصح رب هسلوا قدنخ رب كلاخ لاثم هعلق و رک ۱ ردشلوا

 عنصمو یاقوف زسهرانمرب هرجا ناخ ویو  یدرولوا راوتسا ةعلق راوردنکسا دس

 یمدآ کد بودا قلناپهدید هرلهددورو ددنآ یراباوب هدنرلویاق راو یسەبواز

 بولوا یرک مهم بودیا لاوس ینلاوحا عبج هدرلاسوقو رازاموق هنجما كناخوب

 هبتص وب ات رلروق هرکصندقدلوا نبعمو مولعم یعودلوا یتحلصم هدناخ و نیماو

 یراناکرزاب اقنع كنهعیس ملاقا حب اریز راردیا دی هنتسارحو ظفح رانابهدید

 خرات وب هدنراتسوا كنبرلوبق دیدجو دیدح ددع کیاو رارولوا نک اس هدناخوب
 [۲] ردشعلوا مقر و رب رحم

 ان یناخ و هلا لقع ةسدنه یدلبا الاد یاغا یزاغ رفس رود فصا
 اغا یاس خم را هلوا یحتف یدید كهاکترامع ناخو یتماعا بوروک

 ۱۰۳۱۵ هنس

 یزاغ رفسوب ناه یناخ كب نیریش هدنجا رافاوق ینعی رلفافخ بیرق هیایز ناخوبو
 (ع) رد ( ۱۰۰۵ ) هکردخرات یمهرابع ( اغآ یانب ) [۲] ردنالادبا : ك ۱1

 تم غ تم



 یرهش وصهرف

 زکت یبلج ( ِتاناوبجو سانرم روسج یابیرد ) (۰) ردیا یر یرلهقیدح و غاب

 یاس رک راک هک دلک هلا ناضط وص هرق ارز ردراو راریچ ندباشخا هدر,

 ردمظع ره رب ردیا شورخو شوج راو هاوود ردپا مدهنم ندنلع یرلءرطنق

 ندنبناج قرشم كنغاد رداچ هن ییبنم كره وب ردیا نایرچ قچمزآ هدزوع اما
 هدنسهبرق ىلا خش هدنفرط لاش بودیا روبع ندنساب روا اب كرہش و بوقیچ

 ةعاقرد ) ردوصرپ بان بآ رولوا طولخم هنیزکد یمهعلق قازا بولوا مظع رهن
 هج ءالص هدنشب ردیارحم ددع زکس یرکی یسوق ( نایا لها یاه عماوج ددع
 یسهلح ردرلعماج ییهرانم انب شاطو یلوترواتمءهرک و رک راک هدیشی رونلوا ادا

 ردرامدآ اوقت لها للصم تیاغ تیالو *یلاها گردراهاکدبعم كلام هءریثک تعاج
 هدنکوا بارع یناریابحاص ردنیزمو رومعب یماح ..۰ هدنجیا وشراچ الوا

 (نادحوم دجاسم حرش رد) ... یماج ... ندنآ ردنوفدم هدلاع ةبق رب

 البصا هرجا رش وب اما ... یدجسم ۰ الوا ردنااص هعش ددع ۰ یساک ود

 تاربخ روتسم هللا تمدرک ینعرق نوک لعل هل ردقوب ترامع یلوتروا موشروق

 .شب یبه ( نارسفم سیردتلاراد ددع سرهف رد ) 9 ..: [1] ردرلرومعم

 یسارقلارادو ثیدما راد مظع یانب صوصخ اما راو یاد نالاع هسردم ددع

 لع نکل ردقوح یاد یاهلع هدرهش نوردو هدنراهسردم نکل ردقوپ

 ظفاح روقوا یءارق هعببس و رشک نا بودیا توالت مظع نآ رق هلبا دیوحت
 ندرهدلاءلضف نابم نایب زنکو یثاعم رحم هدمولع یرغاما ردقو یرلنآرق
 اوكا ردقوح یرانات ءاملعقاعم ةنحنک [۲]شغا هدام لنمکتو نونف لیمکت
 بتکم ملعتلاراد زتکنا رہش رد ) (,) ردرابهذم یفاش یراتانا و روک ذ هلج

 فیصوت رد) ردراو رلنارسپ ةشوک رکج بتکم ددع زکس یسیموم ( ناببص
 تانسحو تاریخ للشیاع و روتسم + ك [۱] راو قیچآ رطس ٩ هدنسهخسن پ (*)

 لیمکت ندیهدلاءالضف ) [۲] راو قیچآ رطس ۱۰ هدنسهخس پ (۰۰) ردرارومعم
 لمکم هلا یتش نونف میچ ) هدنسهخسن ك هدنرب كنسهرابع ( شما هدام لیمکتو نوتف

 یل هدنسهخسن پ (,"م) (م) راو یسهرابع ( شلوا لمت هلبا هیلقو هیلقع مولع مجو

 راو قیچآ رطس



 اج ایلوا

 هدتعان ۳ هنفرط قره نانا ردلوتنبم تحف هراهدنورو «دنیآ راو للرعو لها
 اشاع و مس یرلارق ناقابآ و روم هرجا زلارخ ندنا نوک ییتفزد نش هوا

 ]7 كرا

 وص ەر ایا رد ینعل ولد هر دف هر ومعمو مظع رپش فاصوا

 ناطلس اغلاق هنیزم ةرومعم رهشو [1] وهای قح ءادعالارشنم یلات.الا اھا

 هلیسهابهغا زویچواو ردهدنمکح هنسک مان ىلج یاب ناطیشنیما كرموک كراناخو
 بیقاو یالسالاحبش راو یرابات [۲] یسهمحان ییا نوا یسهلج راو یسضاق

 ادختک اپس اما راو یرادرس یرجیکپ ندنفرط یماغا یرحبکی هفکو ینارشالا

 هخالوبیدب یرکی یتاما ردراو یردنب خیشو یرادجابویتحم ردقو یر
 نایرج وع هرق رم هرجا رهشو ( نادناغ یانب تالحم شیاتسرد ) ردمازلا
 یرثک اهرزوا رلرباب یثاص یفرطهلق ردمظع رهش نادابآ و رومعم فرط ییابودیا

 هلجو یلحتاب و یلغاب شلوا مقاو هیارح زود فرط یطاب ردیرلوا یسایعر ینمرا
 یرلوا یلوتروا قاریوط اجماح زدزنژا تاق کیا زویشب كيبشب یلوتروا تمهرک
 [۳]بولوا اتب رالاغیاربتیناقوف ویناتهدنسهعبرابناج كرش قنالاح یخدو ردراو

 [٤]ء6 وطندنملظ كننلوطانا قلخ اینک ۱ رذهدلوا نادابآ ززونعمهن وكن دن وکر هشوب
 [۵]رروشروک تلادعولدغبولک هم رقة رج وت بوج وکن دن زار مش هبسامآ وساویسو
 كانیراواایرثک ااماردیناتزوا كج زقاتز موتور ۈلوا نينو و نىم ى رار هش مرق نوحیکنا
 یرازاوبدانب رک زاکكن راهناخزوب هت ندنغیدالو اتد حنو فو[ ]رد شخ ی رانا وح

 ردررقم یسهمیا نایرج هبراح نوبع ررب هدنآدناخ هو ردنم [۷] ندتیچ بویلوا
 زواحتم ندزوب ةرزوا رب نديا نایرج رهش وب (ناحط قیقد بایسآ رتفد رد )
 نجلا نایرچ رلتانح بآ هقرف هقرف.درجما ربش بودیا نایرج .ندن رانامزکد .وص

 ردیللوا ( وم قم ) نالوا بلا [1] راو یتجا رطت ٩ ةدنسهختن "ب [*]

 (وهوه) زلردهدآرو یه ؟فوصتم زدژاو رلثدبا دع ندهیقلاءاینا قوب هجنلک هتینهلک ( وه )
 قاق : دل ۲1 توقا : 2 [۴] هان : 2 [۲] (2) رذو یت كح زله رک ذ هید

 ندشخ : 3 [۷] اقبح : 2 [۲] ررزوک : ك ۰ رارومروک : نن 373

 ےک



 ۱ نوک رازبزع

 قازواو [۲] قادتشو یاغون یو یانون ولوا اما [1] رنالک ۲ یناسل مرقو هنی
 یرلناسل ددع ییانوا كنهلمج اما ردراو یاعو لئاق ددعزو هح لصاحماو یاغون

 قارداب كعرف رارالک | هلبا نار ینعی هللا شاملط نرلناسل كتير یر ٌ؟ ردراو

 رازامایالک ۲ هل [۳] نیاهلارب الصا نرلناسل یاغون نوک انوک یخد یرلراتات
 یعند كيافو یک یرللد شوق كنيرلنالغوا رهش هدنرانیبام یعوق یافون ولواو
 هدنرانبام قاجنآ رازامهلک ۲ یخد رانآ کردناسل [4] هفروط هنوکرب هدنراتببام

 هزیرارسا نیسامهیلک ۲ هسک ردراو یرلازم یاغون فیرظ شمزای شموقوا
 هدزب راریشهلوس هلیلحم یهبیرغ ناسل لوا ران آ وید نیسالوا فقاو درف
 ةتشررس) عارصم زرهدیا ریرحت [ه] هدنراناسل تالکشم لوا هلیلحم یلاعتهللااشنا

 ینعلا) ]٩[ هلببهبس نمهظفاح توف هللادمح هرزوا یعرصم ( هللهنلارد هدلا قشع
 هدندران آ هحلمم ردرا و یناغل رانا قوح هدنوردهرزوا یعالک ( ےعاشلا نطب یف

 بودنکتعاس"(۳) هنفرط قرش بوقلاق ید نددجسمقآوب هدعب  رونلوا رح
 3 ی و

 رازب نع هبرق لز«
 انب یسح یارس نامهم ناخرب زعدنفا ناخ یارک دمع هدر یلهدو یلهردرپ

 اما ردقاحوا یعرکپ هج ردشمالوا رسیم ههاشداپ رب لیح رثار, هیون کردشمتا

 [۷] : ردوب یحرا هرزوا یسویق ۸ردرومعم ناخر یلاتب رک راک روتسم

 ربخهنن رکف نولک یاخو یدتانوجما رخ راهنشا دیشروخ ناخ دم تعفر نامسآ

 رخ هلا لیبسیف یتخشرات ناخوب یدید هلباقدصیررظن ېب ناخوب یحتف كجروک
 ۱۰۲ هئس

 هاکترایز ) لصتم هناخوبو ردهمیظع تارخ هدنعقومو لح بک لاجل اةقبقح

 یسهیکت)لاثممام غابرب لصتم هناخ كنیدنه اباب یرادهبرت ردناطلس ولوا ( راکدایابا

 :ظ۳[۱] .قاذتش 2 ط + س قادبنش,.:. 4 [۲] اراک | یابل مرقو : يا 1
 كراو ]هليببس : ك [1]یخد ینرلناسل : ك [ه] هفرط : ك [4] نظفلر : ك . ناقلار
 [ [م)ردهدقلزای" هدنلکش ( هلسهبس ) اینک ۱ ندنفرط رطاطخ ظفلو هدنرهخس ددعتم

 م)ردشلزابهمد (۱ 01۲ هنس )هسیاهدرهخسن رومقیج(۱ ۰۸ )یمهرابع (ربخ هلا لمبسف ) [۷]

 بس "6۲ تست



 سس
 ياچ او

 یراق (هیرام) .زق (کود) .یعراو هلوک (یراب هروش ) . انا (ینآ ) .اغآ ( قآ )

 ءانف ( ناج) . انف ( ناع ) .ینا ( یشخج) .ینا (یثخم) .رود (اطخوط) .قیالخ
 شآ تکیرارب ( نوسلو شآ تکجرطاب ) .نوسروو نوعاط ( نوسروب هجاع آ )
 (رکشد لکن وکك یهلبن) .شلرکا(نکلکنوح) .مدآ اج وق (یشک تراق) .نوسلواقوج
 .قوچ ( پوک ) ۰ مروس ینس اکب ( نمروس ینس هکمزوا ) .رشود کوک مسەلبن
 .یاریآ دروغی (امزای ) . یدوس قارصف ( زق) .ینوا یراد شارواق ( ناقلاط )
 .(مینآ راب [۲]ملبن ) .تک [۱] ( روکج ) .شادلوبیمراو هزوب (قانق یراب اقزب )
 . تکی اکب زکیرو شکرترب ( تکج اکنم یحرب قدصر, ) . ملیوس راو مکجهبتسیا

 . هاشداپ ( ناخ ) . هعلق ( نامرک ) .نوسلوا هلبب ییحماق (نوسلوب هلب یقادش)
 پراص ( كينهحن ) .رلکوک (یالص) .فیرشصا (قل رای) .فیرش سا ( قلراح )

 نادآ كلوب مدآ رار (نوسلوب قولج یشکر طاب ) .مدآ راو (یشکراب ) .رانامروا
 .بوراومرفس (پراب هنقآ) .نوتلا (هنلزق) .نولوا هلا (نوسلویالآ ) .نوسلوا

 ( ردنافیناط بالاج ) .راو مکجهرو ( راب منکرب ) .مسرولوب لام ( هدنغلوب موی هد )
 هنعوشوق ) . كسرتسا رازق «جینا ( كسرلت رکود یشخاح ) .ردیجوروک هللا
 . تکی كسراب نس ( رطاب راب كلوزوا ) . [4] زنکیلک هعودروا [۳] ( یج لک

 .مروروداوا ینس ( مرافوص یکوزوا ) .كیوک نسردک هیءرت ( كنت نسارب ادیاق )

 . نوسروو نوسلو [ه] قاحروموب ینس (نوسرو نسپاط هجاعآ یوزوا)

 . تکی همتک موشروق ررودلوا ینس ( تکج [*] همروکج قتلم راقوص یکوزوا )

 یونروبینرآ ) .هلوک ( هروش) . شوپ ( كلتوک ) .یاشطهدبدا [۷] ( قاطوف )
 مردهزکب که وک شق لزق ینروب ییزغآ ( یوزواكنس مرتاشوا هت شعموج
 . ییدنک كنس
 ردقوب بولد تجاحهن هریرحت قوح اما راو یراعدق ظافلا هوک كببزو هرکه
 ردبناسل رانا مظع تاغلو مدق ناسل هک اقح كدتا افتک | هلبا رلبنعمف تاغل

 یچ : .[۳] (م) ردیللوا (میلم) هللا (ت) یمورغود هجمتظ [۲] روکچ : ك (۱]
 . قاطوق : ك [۷] همزوکچ : ك [1] یقاجومو : ك [ه] لک : ك [64]

nd 5 ۲  سته 
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 هوم قدهحرا ات

 اما , زدقو» یشخابو غاب هچزرک كدبرپش دحشم .قآوبو ..رولوا بصنم هزیکدت هزق
 یزلهابو غاب كارېش هلح هدنبناح وشرق هلزفلاص رهن ندیا نایرج ندنتاتروا زهش
 ردرادلوصحم نیمز لقاریوطو یلوصو ولتوا یااحوا ارز ردهدنفرط وشرق كره
 ندمان غاب هلربزو یژاغ رفسو زدراد عملوا انب هدقلشاط دحسمقآ هک اقخساما

 ناوبع هد رز یه کرد راهم ابو غاب زواحتم ندکی هل ردهدفرطو یاس. وژو ناشن

 رلاهتنه تارتشمرغو تازمثم راحشا عاوناو هتنارآ هلنا رلوص تابخ بآ و رلهیزاجح

 ندنتاخودم و زدرلهحاب رریو ناسشن نادناوضر ٌهَقدح یر لها بولوا هتسارپ هلبا

 زدق و ةدنراید مزقار لهو ىم رادنآ یک ارگ راسو ییزاو ینالاو :یدوماو یساوا

 عضو هدننما د قلالي رداخ نهشوب اریز .ردرهش فیطل ینانبو یماوغو بآ اریز
 كناتسرانابولوا [1] یناتروا یلثسلکش كن.راید مرق دجسم قآ و اما زدشفلوا

 ۱ ردزارانا فرض کردو یرلرب هدیزک

 راکشودع راتفرابص رانا موف ناس نابزد

 . كك | ( جوک ) . ( جاومل ) یمسا ریمغیپ . [۲] ( بلچ ) یمسا هللآ الوا
 . یدومرآ دالها ( هغرک) . غای ( یام ) . ابروچ ( نایوآ ) . ابل [۳] ( افشو)
 . قادراب ( كلموچ )۰ قیربا ( ناکموق ) نکل ( یحالص . هلزف ( موج )
 کیا ( قالوقشوق ) .قادراب هتروآ (كرتلم) .هیرمشم ( قودلو ) . قانح ( قایآ )

 . سکرک ( كنکیوک ) . قواط ( جپج) . ناص [ ]٤ (نابوط ) . قادراب لیلوق
 .قالیح [*] ( نک لابوط ) . شوق هجیلد [ه] ( كدتکوب ) . هجهعا ( غرق )
 .هچرس(یاغروط) .نجردلب ( هندوب ) .ناغود ( افجراق ) .[۷] نهاش (نچال)
 .ثآ هلوق ( تآ رادباج  .تآ لیج ( هشلآ لاروپ ) .یشوفکلنقوا (نکوجوک )
 (هشالآ). تآ نالک ( قام ےغآ ) .تآ رق (تآ زو ) .تآ لآ (تآ [۸] نرج )

 ,رادواج [۱:] (شرا). ردیجحدرکس [4] (ردنکروکج) .یاط(قالباط) .تآ ریکیب
 ناموط ك ]٤[ ًافشوب :ط ,افتوب :ك «س [۳] بالچ : [۲] هدنساژوا : ۱[2]

 : ك [۸] نیماش : ك [۷] نك لاتوط > ك مس [1] كزتکو ك ي: ی ٤ اپ 18
 . شر كل (۱۱ 1 زدنکروکج : ك ]٩[ ناربح

 ۷-6۱: یلچ ایلوا دس = ٩۸



 : هاجت 2آ

 ردقوب [۳] غدا واس, بواب [۳] :یسایا انا gt مدیچ اک
 fe شعا نا میم ,یسانآ , شابک . یبیعآ :یربمغس كغا رزق :[4]ناروا ۸ اما

 یرایفوصهنوک وب اور حورع هتشار وډ مدبشا ندنا ]°[ رر وص ین وسیشح قارق
 راوناوخ دجما ناییصبتکم + ددع چ وا هلج ونوسل وا قم هراباب یاملع اما راو

 نلت ولخ کیا | هدم دقيماخ رولو . ربږاوراراس همشچ :تاحتآ ددع ترود هلچو

 (ناطلبافلف یارمب,شیاتم) . ردماج :دوچوک رب نیناورد اناکماچو یلهفص هرواو

 ردراویند ثجرهشرب هډ ر ,لبعتم هونج بناج رش ] نالوارورحوب

 رک راک تاق ردنا تاقربع زویکیا هلج [۷] کددوب یر ارس كرانإطليس اغلق میج
 نیزعورومعم ربقلوا ام! ,راو عنصم یلنزوروپنشنهاشو شن وروک یلانب
 خیطمویرلاموا ناک هدننایرب زدلکد یک بارپبناخ ا هاب يعل ردنکد

 یهاج یل هرانمشاط دی تقپس يزرذا دوتا یاس میاوییاما ر ردرا و یورک

 تم ەك , ابارمسو !,یاراوید انب ددع شعب !زوجوا هلح كچرشویو .ریراو

 رددنف رطیدچبسم قآ كنيوص لابس یراواج تروس ي ثوراو روت لب

 ارواج قلاص رو اور [].یدجتسم .یعماج بو ینأخب ریو يراق چاق قا
 راهم تخ رد کردیا 2 ولطندنایاخ راز ةو ریسه مظع عانهر [۹] نشد تالت

 افلقو, راچاشداپهلج زما [۱۳] وئاتهنمز [۱ ]یاب نوک £ :۱۰] ندێ اهجلط
 رب بوروق ,نراهاکرچو مهمخ, هدنرانک رتایح با, پولک ههاکهریسم وب راناطلس
 € .وام دل وب ید راردآ راکشو د دیص یر رلغاد نو رلافصو قویآ رشکيا

 رله راچ نوبع ندیا عجزوا ندنباچ لاش كن الاب نوک كدت. :فورشو ! افص 2

 كینلپ وکو بو نولوا طواخهنبزکد قازا هدنمباج زدی بودا ایرج هنبباح . لاشه

 بودیا یرنرلهیحان ىلا طاط هل. راراه اندیا ج وچ قبا بوتجو ق قرشو هی
 ميدالتوا, برام: دل [۳] يا : ین 04 دو ت : ك7

 دن( ددر ع )1 نالوا ریو: دل [11 رروط : ءس [۰ ه] ناروا مز امآ : 121
 چاچ دی :رل 1۸1 کردو : ط م ردهدنوب : ك [۷] [ (غ) يهزود هسزولوآ :(ررح)
 هد یا ملط : دا ۰ ]هدد یغالس رداح ط .هدنغالس . ياط ردا :2 |1٩ يج

 ۱ ارد EE EOE با يشن باق ر 1

 PF" و«



 یرهش دجسم قا

 راویراناکذ زدق زوبکیآ هلو ردعساو یراواهلج کزدرهش رومعم یلراوند شاطو

 رب هدننایو یراناکد هقشاب یک [۲۷] ناقسزا زب [1] یرلباب کیا یلوبق یثاب ییاو
 كنار افا یزاغ رفسوب اما ردقوب غاب الصا هدرهش وپ راو ناخ یزاجم مجرب

 ناخ ددع چ وا هلو ردرساک رلفلق و رصاق رانا-نل هدنتحدم گراو یرا غاب رب

 ناخ ر لاثم هعلق نوناخ [۳] هشيآ یلها كناخا یزاغ رفس دل ردراو یرلناراجت

 یراناکرزا اقنع كلارك ادوس راج ورب نانراج هل کر دشا اشناو اب نارک ادوس
 راناطلاسن هغلق ال الوا ردنارح ددع شب هلو رلرانوق هدهلکو دننام هیهنلق وب

 یلهرانم شاطریو یلتمهرک ییماجناخ یارک یلکنم هدنسانرولات كنسیلوح كنياربس
 تمهرکیندوب ییماح كن نح رلادبع هدرهش هرشط ندناردعماج كوجوک مدق زرط
 ردو یمرات نالوا روطسم هرزوا یسوبق ردعدق هاکدبعم یلهرانم شاطرب یلوتروا
 نم رلادبع دانعلا فض ناچ یارک یلکتم ناطلسلاةلود ماتا كرابلادحسلااذه ی )

 ریرح ود (هامعستو رشعمیرا مارا مرحم رهش هنس هیدلاولوه هللارفغ كب ىلع نب
 هلحو ردیرلدحسم هلحم ددع چ وا هلم ادعام ندرلعماح روګ دم ییا وب ردشملوا

 یدنفا دم [ه] یلعوحو [4] یللوک یقولخ ةیکن ج وا لجو  :ردهسردم یکتا
 ردراو یرایفوص شارطیراقب لقراص ءرزوا قانلقیاک اوسم یراشاب ثانیراهبکت

 نرلبراوشوبد نسهعناهورکم ی ازوب بوشلو هیازوب کراردیاشارط نوجیکنا نارلقت
 يرليفوص یلهرظنم حسیق لکیهلابیرغ لکش رازدیا شارظ ندننید هلیادروطصوا

 نم[]قوج مديد نسمناملسم نسیشک مدیا لاو هیر, ربقحوب یتح ردراو
 هدمکیدید نسشیا ناملسم یدمایا یدید مبیفوص لب قوي ینهییدید نمویوص
 یدید هنسروکر او ماوس هدمشاب [۷] انومویص نموبص یشک یه قنوج بولیراد
 یسانا و یماباب كربمفیپ ترضح مزب نسیشک [۸] ویص نس هکنوج مدتا رقخ

 لکود ل ]٤[ هفنا :ط ۰ هفنآ :ك ءس [۳] ناتسادب :ك [۲] یرلناب : ك ۱1

 اب ] ووص : ك [۸] ابوموعوص نومووص : ك [۷].قووچ : ك [1] یولجو : ك 1
 ردشیلک اي هدیبیه كرلهلک شلزاپ هدنلکش ( ویص ) دوخای( وووص ) یهداروش هکزویلک هلبوا
 لما كهك کن وچ .ردیلنوا (عوص) هلا (پ) دوخای (ووص)هلا (ب) هدنرب (ی) یسورغود

 [(م)ردشلیوس یک (ووص) دوخای ( و وص )قرهزوینوب رانا ردیسهلک (ینوص) نالوا هجم رع

— ۳۹ — 



 يلچ اید

 FF aru پودا تکم یخد نوک نوا TEN هاب ت نیا

 كنب رات ربضح ناخ نواغا نسح یشاب يجرالک نالوا يماقعت اف كنبراترضج ناخ

 ناخ ارز یقدلآ ربماعناو نابسحا هحنیجوم یبیهابش غیلب غیلرپ نالوا هدزلا
 [۱] یدرو, اطصق ییالوو.یرهث بولوا هدنسهظفاحم یبهعلق روا يخد یرلترضح
 لدهچنلک [۲] ندنواطصق روا نا بوپمرود «دیارسهجماب نوجیکنا

 ردیا نابعو نایب یزمهجوت هک اشاع وریتس نتی الو مرق
 هلنا رلت آ شاداب ره هارءدنک نادنلون یجاغا راد هتفرطا قرتش ندیارش هاب وا

 نکردیکتعاس مند" رشیرا# هنالا رهن بولک ندنغادآ رداخ رهنو كادتنا روع
 هانلارم یتد وب بوادنا ع ولظ ندنغاد رداخ یخد ون كادت روتع یرقلاتتص رهن

 جبر رادلوصحتو ار هقرش بناخ بوکع هلبا رلغآ یخد یوا رزلوا طول
 كرەدك شور طا هدنعاس 6 یرلارق رومعمو ةرجما

 نادایآ یانب دجسم 4 مدقرهث ىع ناطلس یان هاا فاصوا

 هرزوا نایزکنج نوناق کردرہش وب یراهاکرارق هاک تح كراناظلس افلق هل

 ٌعردراو یرلارق یحاون اراپ شما زویچ ولو .رداضق فرش هاب ها زویچوا
 یربغ ردبستح و یاب وضو یضاقو اغلب یک اج ردراو یراپیان هیجان دیع نوا
 اووآ عساو" رازنچرپ نیز رهش وب 6 رہیا نایب نرهش یلاکبشا ) ردقوب یراک اج

 هرب رهش کردیغادب رداجت شکچرس هناممآ چ وا دیمبتعاس جاوا فرط هلبق هدنرانک
 نافوط کرددنلب رس موکرب نایاغ ندرپقانقا رب هدفرطرح [4] ردیک هبوک [۳]كعرف
 راق ییناح یرلکشیا ربصت لالز بآ هرجا تحر جلثو یتراق هدنرزوا ورب ندجون

 هراداوصح نانزرب دصب ندننماد كنتم نموک ینرهشدختع قآ و ردراو یهروق

 بولوا مقاو ءرزوا رلانق یلارافم نی هنسک فرط قرش دلارپشون  ردشلوا عقاو

 یناقوفاو یناتحت اہ ریکر اک هلن یلوتروا تمفرک نوک لفل یزعارق ددع كيییاهلح

 : ك [4] كعرق ءريزج : ك [۴1 ندنرو اطیف : ك [۲] یدروا اطصف : ط [۱]
 ردیک هوک ات



E ۳ 

 ین

 _ هبقنمد_ راد هشرلترتضح ( رتنا كلام )

 بوناشوب ندمقلا رق تامشاط قعد یعوق "هنجا * راقند"یزافک هتخما؛مقلارق تشل آ
 نالوا الال نا 1 افك لب هن وتود حا یک .یتژ هعرص یزافک هج

 او یر اتلان قل ! ناار ر ت٢ ترار ا: فاول لاضا لارف لاشاف

 بوکذ هنیرات را رتسشا« كلام هلح نت آ قزق ناه هیندناد غور هل زئریس
 ندنساقرا یا ^ڭۇؤا کرزوا هاب وا نعرتشا تازا هنسهنکرب ۶ هسس ]١[ كلاصاص

 بویقاب هنغوسلواءدَو .خزب یالنک شا. تلام يلابایف_.بوقح هزت شیراق ییا
 كلاصلص نیما الا رراقج ٍ:نراشد پووسک,,ینشاب بوغاز تآ .هرزو| نیعل| لاصاص

 یراشد هلا ریجنز رلک هقو ۹ هرزوآ :یسوپق كنسهملق نامرک ,قآ یراد

 لوبمالسارپ درود ,دننکلد اقرب .دنجا قدنخ . یبهلک .ردیولصم یرکسک هثروبقو

 بولوا منم هعاغ لام یرکسم رشا كلام ندنآ , ردهلک دوی ردق [۲],یسلک
 ی .دوفح ب وا دیش ندنهز قوا كلام ید زتش شا كلام بولک همر

 شا كلام یواش .نوصتم خییشلا زکیدن ترایز بولوا نوفدم دانا

 ك ا ووو موح م هدروصنم خش ةدعل  رارذبا نفدو لس مار وس

 ندرلات لاتو ىتەتقەلر الا هدنوزژوآ اا زدن وف دم هددووب کسا یزلت حب رتشا

 داخ اا نشور حما دل زع دنفا ناخ یارک دم قانا .ردقوب تمالع رب

 قدن رلطخ طدقزرط دکب راد ومر رب هدنج وایزاقایاو ؛ئرلشات تولوا نوفدم

 زدناتسشک کو مرا خم ابوک«یفارطاو "دفن "یللاب لماک, یرافتارش ؛دق» .وبترابغ

 یور :كنعماح"ناخ .ئاوک بف بودی . ووظخ ههابیلاب هرطافب یج هلع هللاهحر

 ۱ | هد اپ [2] ہا( طس ) مدشنان رور نایب او اھت تک دنیواوو
 و نام وا فا ؛نادیا هتشکر یلابملاص هک روش ردرورسٍوا, نالوا ,دمهش هرز وا قج ۳

 ندنعودلوا یشوواجیرابهایس, كلوسر تره, ین چ مت ار

 كني راشواچناویدوم كني راشواج ,یالا بوی رک هدنرونیح ترضح يلع ترضح
 نا اش A شا E ربدیپنم وشاب كلام وب یره پلس
 تو []... تر راز

 و هد رک و 4 كمال هدایت ۳٩[ كلا نال دل[
 راو چا راعس ر ['] (م ) ردللوا ( یسهلک ) یمورغود هحمنظ ردقو یسانم« هکنوج

 بس و



 .:یلچ الو , ۳

 يرابقل هباحص) انی ندنکیدتبا لق یاهردژار هدر مان هدندودج نع هرکص

 "یزوک بولوا [۱] سالطرب هدکنج یر بیزوک هرم امآ یدیا ردژا كلام

 [۳]تولت ًاماعنا اکایخد ترضح بودی ههانبنلاسر ترضح هللوا هلو هدکچ

 یدتناهنک هرلودنک ویدسالطری یز زوک ,یتمی ا رتشا كلام بورو نکلکلام یمورف
 هدموررادد بول آ نشاب ندننورد غادهحدیا لاقتنا ها زاد ءانبتلاسر ترضح ه

 [e] دو وای رآ هدی یک ردق كس چ وا بوک هاتعاد ندنا تربت مور

 تیالوو هناخردژا تیالوو هازاق تالو نہا یر ھا ف ةرشمهلبا مالسا [] یرلمدآ

 تحایس یراراید + ردقو بولک [*] هدنشه تالوو هار رپش و ها [6] ؤلاب

 هک رف تالو بودبا فرشم هللا مالا یرلفدآ هدنزک دقع كم قرف كرفدا

e 

 .تسینرکید د من ددعكس یدب یللا بودیا ناملسم مدآ كس نوا ید هدا تولک

 ,نادنسهعلق نان رکی یهلروط رنو یوزوا ره " كرهدیا عطق لزانم هلبا رکسغنید

 [۷] هدنل آ یسرد یاصاراه هدنتل | ینهماق نامرکق آ بوډا روع ندزمن وراقو

 نامرک قآ هرق هربقیرافک بونا مظعكنج هحیک قرقنوکق رف هلبالاضلارق لاصلص
 نلیعوهد (هکیا ) ههلازاشم نوجما ییدلن هواعم نکیدوس قوجلاب كپلاراخم شعا یمایهک
 ارد وادیمش لاخرد زمجمارجا :هبلاراشمو شلرو یرشلاب یلرهز قادرابع هرکوص ندتفایض

 يتحول ا ۳ شمزو وک یتسهدوم و شمشوق هماش نام مدا ندیا اغا یس هاب وعلم هفظو

 شمقیچ هبیسرکو شعالپوط یرلیلماش نام هیواعم نالآ ارسم ربخو . ردشل ۲ یتفاکم
 (لسملا اهم ًادونج نا) هیواعم هدهرصواو رلثعا یامداش راهظا قرهدالک ۲ هقلخ ینلئسمو
 تامولعم راد هملاراشم ۱ . ض.,«,۱ جز ادي لاحما )۰ دم | یتلاحلثء زوسوو شعد

 ,ودروطسم هد,(.۲۹۷ ص ۲ ج: :یمچرب پابچ الاهضور,) و ر( .9,٤ ص «۱.ج .: ,یرط )

 )۰ ۲۷ ) هدنسهناخبتک (یدنفا دهسا ) هدیسهخبن (:نایعالاریماور ) نالوا مروظنم +

 . رددقم هدو صوب

 (م) هلناق ۳ هنلاهنعلو هملعهلل اهجحر : .مزوس ك وص

 دنیا ورغود هدكوب طقف رد (سالطر ) یسورغود] شالطر : ط ۽« دیس

 .«توبا) ردهضف رلهطقنهدنسهخسن ,س] بوی. :2 (۲] (م) رونلیوسهبو الاجو زد (زالتری)
 مدنی هخسن س[ه] یرلمدآ :2.[:] رووانز ۲ : ك [۳) (م) رولیهنوقوا (بوات « تواب
 دوج زوم س ۹ ] )م( Ri لوق كفاك هکراو ردق وش ردنکم قع وقوا (وک ا)

 ۲ هدنجما : ك [۷) هدشه- : ط

e A دس 
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 هقنم رب اد هنیزلترضح ( رتشاكلام )

 نرلترابز یرابرقا نوفدم هددرو ییا و نیرللاوحا ضعب كنایرکتج ل ززو
 ءاکترابز ) یس كلج نب داعم نالوا هدوسآ هددرو یاو اما كدشما ورم
 ترضح تاذلاب (یرلترضح شا كلام ترضح رورس ناطلس رتهملاو رکسعكلام
 ندننارغ الو یدیاندنزلافا نابهاپ[۱] بزلوا ندنرامارک ةبا ك ها تلاسر

 هع رفو ینیدلوا ندمارک ٌهباص كنبرلترضح < رتشا كلام » یلج ایلوا مرتحم یفل ومآ ۱ ]
 هتفیقح رلهدافا و هدهحرو زاب یفیدنولو نوفدم هدعرقو دهش هدع رق كرهدبا كنح « دا رهلک

 رثشاثلام ) هلئهج یفیذلوا شمروک خم زات < ششزاب « شمرقوا هقدلوا ىلج ابلوا : ردفلاخم
 ثا.هملن ینغیدلوا دیهش هللروص هو هدور "كامرهف ز "شموودلود .یلرهش .تبص یالسا مع یک

 < ,یناد وپج« یس رو ورودل وط هلبا یش کیا یس همانتح ايس وش یلچ ال وا طقف ردزسناما

 هچنلیدیاقیقدن روزای هدیاعومم هسروزاپ لص یادوهشم هلاراشم ردیناعومسم یرکید
 هيلع ءا روزای یک ییدروکو رووروک یبا روناملیک اي هدننادوپشم هلاراشم هکرولوروک
 یشیدنولو رلهفارخ هدنجما یاهونسم طقف ردورغود كنا لوق اع ینادوبعم كبلاراقم
 طانتحایاعومسم نوجا ینیدلوا ین داع قع وق داقتناو ضارتعا ندنفرط هدنقح قاعومیص وو

 .ردمزال كنا هک اجم هلا یاس لقع دوخایو یهردشالوشراق هلارلذخأم رکیدو كنا قلت هلبا
 هکكعد . ردشما لق یک ییدتیشبا و شعود هدع رف لطم هد ینهباکح یهدارو هتشاآ

 تاذرب یللقع ندنریکسا كرلبلع رف هکمردبانظو ۰ ردهفارخرب ندنرلهفارخ كرام رق هناا وب

 شهزود وا ینهباکح او هلت نسحنوچا كمر دوس هدایزاهد یعرق «لاهاو كمر وفرش هم رق

 . ردشلآ ینلکش هبخرات تقبقح قترا هحرلاروا هشالود هشالود هدرارغ[. و

 ةحیئلک هنن رلت رضح « شا یالام » هلاراعم

 هدنلضفنینبا ( نامزالاود وهلازبمارم ی.نایعالازتماور ) یدنا ندنسبا ردقلاع تاذ وب
 «اهریغودنیل ولا نالاخو یلعنغ ئور یمبات یخ ارتش الاب فو رملا لطبل عادل ا...ثزاما ن كلام »

 هدنس هعق و( نیفص ) « هدنسهعق و( ل ) «ه دنسهعق و ( كومر )ورور وتالیصف هدنقح هما اش هو

 مرک 8 یلعترضح » هدنسهئس ى ۳۸ کنهیوبن ترم هللاراشم .روبابوس یفیذلوا شعولو
 هنکلیل او رضم اش هنتاردو تافک قرهثبلآ ندنکلیلاو (هرزح) ندنف رط زع دنا ههجوهللا

 رراو هر ما (هکبا) هادئلحاس مزلقرحم «نکیآ هذلوت «قدمراو هرصماهد هلغملوا شلروس نیم

 كمهمردشش هرصه یهلاراشم دانا دابهچرهو نشود هشالت هدبوود ىلع رخ هوا نم زاو

 قیا ( هواعم ) نالوا شماملۇب یالرف هقشاب ندمردتا میمست هوشود هوشود نوجا

 ردشمر, د ای هلتبقفوم یالپو شلو مدار كجهریتک هادیم
 هروکه (یقرمط) « شاباز هروک هئبحاص ( نابعالازماود ) هنیامدآ ناباپ یناقالآ و

 یوک ذوخایو یک یور می ناقهدرب هروک هب ( افصل:ةضور ) «یطبقر هدئمسا ( راتسیاج )

 ۱ وک



ssتر یناچ  

 رکیابا ترضح نامه هد نینفژلاربما اب مداعوقوا قوب یخد لبج نیذاعم بوید
 اما شلوا نهم بودیا لوبف نرامزاول مزلا كمالسا طارش هل بولک هبضغ
 هتکالمولابتنمآ) و دیخ وتهک بودیا غیلت زمالس .روتکنعهمان مزبوب [۱] رت

 هنپ بووقیذامه ندلوسرناوید وید | ,نسهک بودبا ملعت [۲] نیراتبآ (هلسزوهبتکو
 تیالو هدلیبرب هلرهیلیا لحارح قطو لزانم عطق رارکت هليا نینمولاربما همان اعم

 كزيد مرق هارمنع هنیذاعم ناه رلرید یدتک ةنقیالو مزق ناخزیکنج هجنلک هنازق
 بولوا موح سم ناخزکنج هدناخ ردژا تبالو ارل یخ هح راو هةنایداد قاع تیالو

 [۳] هدیظأف هنس امنا ب ريج کیدتک اا مالتنا اما ..رلزنیا نفد هدنآ
 یاملغ نوجیکننا یدیاشد یقحربغیپ ربا بودیا لوبق .یهللاضرفام یلع هل
 رله اما " ردزلشلوا شاذ هنکیدتک هترخآ [4] هلبا مالسا كناخ زیکنج رانات
 ههاللسالوق و یزاغو لداع هاشدابرباربین ... راربد زدندفارطا احا بولاق هدفارعا

 یرامعكناعال [ مالک هصالخ , ئدتیا تلج رها ناعاققح . یدیااشدایرب یضار

 الاخ بولوا نم هناخزیکنج نالوا لسمو دحومو نمؤم ولبست بسح ندنفرط
  كناخزیکنج یرلتیضحم لج نب ذاعم هدمب . مالسلاوردراو یراتبارق هلبارناخ راتات

 بفولک هغ رق :تبالو [۵] لکی ات بولوا ناشلاعناخ هنر ییساباب ناخ لغوا ...نکل وا
 . قالوامظعم زادرس ندمارک هاو یرلن زک ةا نوفدم هدندرو یساو كمرف

 هزکبابا ترضح ناناش ::: یلغوا ناخ کنج بودنا ترابز نارات ر ضخ رتشا كلام
 نافلارق ورک هذنا بولک هن رخ هقظنطنق دک“ قدنآ ت ولآ: رلزاده هن ودنکو
 ةدماش نام ژب بولک هماخشتنج ماگ ندنآ هنتبالو هد هلاک ےس بولآ رلایاده

 ةدنوقنولف داش بولواموخ رم 8طخ دان هدنفالخ ررغ تره منه ل6

 تیالو لدتا عوجز هددض هاما هلعهللاهخز ردن وفدم هدشرق یشح لالب

 یومضم مالکلازج مالکلا هلتتساش نكر دبا "نابن"نراهاکترایز كتبازس هاب مرق

 هجشوفل یانغم :یمهلک .( تیآ را کهدارو [۲] نیب : طة رب: .س . هدر : 2 [۱]
 ټپ ء ط٤ س [ه]. هلا ناعا : ك [ 1 ,هدهیضام : كل [۳] ۰.( م) ردکد تمالغ بولوا

 (م), رد ( هلکنو ۷ ) هما هدنسهخن ك + ردیبک یهدازو .هدیراهخسن

REتم  



 هبقنمر داع ةناخر کنج د

 یتا ماکت :نکتا هدنتعای ترزد؛قارق تازیضحم ةن ما وب تاب غلا خر
 یددع شب كننرادالوا :زوتط هلج الوا ( لمدیا ناین نرادالوا كنلاس زا ترضح )

 نهاطو بنط ۰ زدشلوا قتشم .هدهمازکمهکم مناقالوا  ردانایدرودو [1]ردروک ذ

 کلم طبق مان سق وقمندرصم مهاربااما -[۲] ردنداربک ةجمدخ یرلخ و اوب؛هللادبعو
 هزکصندترم هبهنیدم کر شل وا دلوتم ندنزق یطق مان هبزامهیراح ییدردنوک ایاده

 وشر تنبت زاما ردراشلوا ندان آ هشدخ رزقت ردو [۳] لیعاسااما ۰ زدزلشلوا

 ةدناهع ترضح موئلکماوهیقز یدبآ هدنسهلابح یزمل ادنعن عر نب صاعلاوبا مرگ ۱

 ردشل ۲ هلاحاکن نرازف ییاوب كترضح 6 رارید نیرونلایذنامع نوحیکنا  .یدیا

 تزضح جاودزاهدهتیدم هدنسهنس یشکیا كتر مر دشلاق هدیاع ترضح ارهزلاهمطاف

 یعرکی رازکی عترضح, یذیا غلاب هننزکس نوا همطاف بولوا |سهزلاةمطافابا یلع
 ءزکص ندلاحرا هبقب راد هانپتلاسر ترضح بنا نیزا . مالسلاو :یدیا هدنشاپ
 هحیلوا  ننمولاریماو هفیلخ رکیابا ترضح هرزوا یتتصو كنرضح هلوسر ٌهداحس
 تاثا ۰ یدبا شاک [ه] ندکلیطا ندناخ زیکنج لبج نیذاعم هرکبابا [4] ارا و
 ناخ کنج تمذخ كغودلوا رومام لب نیذاعم ای رکبابا ترضح هدکدنا دوجو

 بودیالوبق [4] یهلاضرفام لعلم نینملاریمای . ردیاذاسهد . یدلوارجتمهین
 راقلهاشدابیصاع ردقوب هد وب ,بویقنا لوبق کلک هجا اما . .یدید قحریمغیپ ربهللا

 بوک نرکذو. :یدتیا رلرذع وید .ممدیک هج هلبا قمالوا قیرط نما ردراو
 شن هشآ میرسسک مرک د هدسالو امشتدش و هدلاسو نسو بوی ا لوق Fa یتنس

 ناملسم تسرد هسلوا صفا یرب كرلن وب یخدنب . .یدلاق بودیا ردع وید مرولوا
 كمهک هجر بويل وا: تنسای ردبا رکیابا ترضح مدنک بولع هبضغ وید نسزالوا

 یگدنفوا نساعد نايا هلبا دیحوت همك ناه , زا اضتقا قمالوا. دحوم نمم هليا
 < هللا دبع,« ساق: ردچوا : یرالوغوا مرتم گزعدنفا ربمغس ةروک هیاملع ضمب [۱]

 راو ناصق هدهدافا [ ۲] (م) ردیرلبقا ك (هلادبع) یرلظفل (یهاط) و (بیط) . مهار ا

 (م) ردنالوا ( ردندارک-هجمدخ یدرود و. هللا دعا .ء نهاط «"بیط « مسق) یسورغود

 کل شد فا زاس هکنوج ردشلک ات" هدهس] هدکلوروک" یسهلک(لنعایسا)و ته هد راهخبسا )۳(

 یمالا ضفام هل[ 3 ندنیکنلیم | ناخریکنح :ك [ه] هرآوب : [ 8] (م)زدقوی و دخ یلدا ل عاما

 تسس ۳ ۳ تس



 ا یلج ایگوا ۹

 بودپا ورق" رب یراتابجا و تابحتسم  تاضارف " ننس روک ذم وب. هنایصعتم
 باولوا حیخالص كنهبملیب هلی رلدویقو طورشیزلن ون بولوا كبسک !,یربندرافوب
 ناخ زیکنح وید " زامهلوا"تما هزعربمغیپ بولوا دحومو؛ نمم بولوا تسرد اعا

 ربا ناخ زیکنج هجرو باوج بوکچ هپزاص هنوک وب ههابشداپ یسیمدا خاد یک
 ثکیدید ربوا . مریلب قحربچ, رب هللا بولوا فرمشمهلبا مالسانید زونه . ندا یمازپ
 هیولوا دولآ لضخ لبجنیذاعم هدکدیدا! مره رکو ابورتک هبقف زب ندآراخم هدیرلتنبس

 بوریک هنیدقح بوقبح ندنیدلطاب .بودق وا نساعد ناعاو:یدیخ وت هک هناخ زیکنج
 قمردءد» مدنانیا هباتک /تارود و یسهزاجل ان: ميمو یلوق كهللا یضنع ترضح
 هیهرونم ةتیدم لرهدیا لزانم عطق بولواراوس هنیرلتآ .ندنبضغ بودبا شوعارف
 لاقتناهبقابراد ندسافراد هدنشاب چ واشقلآ هانیتلاسر ترضح ادختمکح هدکدلک

 ترضح یایرک لوسر فیرتش شعن «هرزوا یتبضو كلوسر ترضح بولو سشعا

 مقا و لضف لغوا ددع یا كسابع ترضح بودیا لسغ یرنضح درر ات ىلع

 ندمرکد لا هنیرافیرش دوجو كنرضح یلع ترضح بوکود وص هرزوا ترضح
 بوراص رانفک تاقکیا هرزوا یرلغ_رش طبق بوذیا لس هرزوا یرلصش كرابم
 ل هلع ىلاعت هللا لص ٠ رلددتیا-نفد:هدنجما .هرهطع هضوار هدهرونم ةنيدم الاخ

 ىرادالاوا#ءادعام :ندارهزلاهمطاف "بولوا یدالوا زوقط كلوسر.ترضح اما
 كننلع ترضح اغ للاعتا هللایحر"!یهزلاهمظاف اما". رلیدتا لاقتنا لوا ندن ضح

 :تّرضح بودبا تافو هزکص یا یل | ندتبضح همطاف .تربضح نکیا مدنحاکنن تحت

 ولیدتا نفد هدر نیصفف درب هنيا هدننج قزطلوص هدنسهرهطم هضور كلوسر
 !نوناخ EY ددع شنوا هل هدنرلرمع تدم تارضح اما . ردەنس ۲۸ ی زم تده

 زکبابا ترضح تن هشکاع لوسر» جاوزا نالاق هزکص ندرلودنک .یدغم اج ورت
 تازا | تش "هومن و شحچ "تنی بنی زو« ههم از تق« هد وش وازع. تن رضا: تن هصفخو

 [۲)هیما تنهملسماو نانفسیا تنبهنیبحماو ثرالا|تذب هرب وجو ینح تنپ هتقصو
 ی3د [۲] )ردد د ا نات یی ذلو ییا یوا تمارعاطجاوزا هدنرباتکر بش 7

 ۱ (م) ردیللوا (هنما ییا)

 تا بس

 ۳ دف رھ س

 کف



 هشنم کر داع a اغزاکنج

 بودیک هدلویوب هلا قح صا یهالاو ردا ناخ زهکشجا هدکد ید ردشهروس راهدیا

 مزاف رحم ات ندنوهش زعاخقلاب مع وب اما ردنحایس ییا هوزوا منال فكما ترایز

 راخاشداپ ددع ئیدی منب ءرزوا ماعقیرطو . ردلو قلبی, هجش او ههالاتب هدنرانک
 بودنک هیرّکم بوک هع بویلطآ .نرتتیال و ككرلن آ ردمراناح یودعو یوق مصخ

 قاعود .جوروا هک رب دلع اها . ردفیلکت لکشه یک كمسک نرکذ یخدوپ ملک
 هجما هب هدنرمع دیدم .تدم مدآ زب زدهللاما هنامکح اریز مدلیا لویق نشوف

 رب مدل اما ۰ رولوا عج زاهدساف طالخاو غلبو ادوسو ارفض هنوک هڪ هدندوجو

 وج راهفلت ضاصا نالوا ادس هدناسنا ندب هدنآ رب نوا هتینلوا مناص یآ رب ہیک

 میج و ردقحما لزوکوب مرولوا ماض هللااشنا نیرای رولوا تسردنتبؤلوا لئازو
 بورودنودجوروا بودیاراقلنامداشو كلش هذن اضمو دامبولاصراحهنقلخ كم راتنالو

 یلاغت هللاو . دید مردهصی,[۱] یراماد هنیاو رلتک مع نوجما قادلق یتقو شب ناه
 مذآ رب هک اقح .مدلبا لوبق هدیهللاصا وب :شمرویب لزوک اقح نشغد كرو تاکز

 هدقرف كلام هرلارقف نالواقحتسم روروتک هدناق هغ هفس بولوا كلام هل وراق.لام

 هلئضرف فی رش ججا ناخزکنج مالک هضالخ [ ].*.: راند لزوکهن كمريو نتاکز رب
 نیک بودیا لوبق یمالاضرفام.یربغ بولوب زاب وق رذع هنس همسک بودیا تنسنرکذ
 لبج نی داعم هدکدد مدنانيا رذربماغش هک اقج دنع ریمغس «رب هللا بولک هماللبشا

 ی آ كئالصوینطرش زنکس كنالسو کیا تنس نرکذو برش جحبودیا فعل
 نشب ی زکی و ,ینراتنس ككنالص هدر ترودنواو "ین رلتابجاو ددعیدیو یناکرا ددع

 داسفانالصهدرب ٹرود نواو یتاهورکم كنالضهدرب ییانواو ین راتابختسم هدرب
 هدرز وا | قابل هدربنواو ی رلظرف كتسدباهدرب ترودو یرلدشندنآ

 ی رالف اون كعوضو هدوب یدیو ییرلبادآ كءوضو هدر یلآ و یبرلتابحتسم كتسدپا
 یءوضو ضفاو هدریدیو یءوضو تام هدر شو یء وضو هورکم هدزب یا آ و

 باجالسغ هدر ییانواو یتزلتقس كل .هدرب ین و ییراضرف كلسغ هدر ؤا

 لبج نرذاعم یکنیدهتح لصاحاو نرلبیس كنها لسغ هدر, ترودو یرلببس ندیا
 راو قدا رطس ییا هدنسهخن س ["] یرلماط : ك [1]

 ۴ تم



 ا ۳۵ هر

 رولوا كالع مدآ ..تالژو ندهزای یهدرلز نالوا هدغاب و هدلوقو دلا ردزاو

 ثلا ناس هالك یرکد یضودلوا مع یرارمظ هاج هوا تمدآ تحارج اصومخ
 لب هک هتشاب زونو نکس نشم مدآ زر هکنآهن  ردزرقه یا قالوا شنهّقل
 لولق یو نالوا كستا ةت ود لوک یراجوا لزککس رقتنس كانهذم

 کرذقاظ الام فیلکترب ینیاکت تنسوب دتشم ندرلفلکت کودتا سا كهللاو " زا

 بوتسک یری رام وشف خد ةلغ " ردزرقم :ینلوا كالع "راددآ شمنک نرکذ
 هقو هوا تنس نب ادتا كهللا سا هدرام لواو ۸هردنلف قلخ كرءهدبا تس

 لنج نب داخه هدکدد نرو لا یبلکت تنس و هدزعالو مز وب هداتش تقووب

 شوخ رب هلیلحاو زالوا كاب نکردیا لسغ رددناز مطرب "رب كحهسک لوا اما ردنا
 قالخ" رشناناخ كنج هدکدید " ردهناز ملر هلبوا زاموق کما عام هلنا روح
 زدشمهمآقلخ یشر» غمو الصا هدکدا قلخ یمدآ یو یلاع كب زکس نزا مغ

 ناز مع كنا بالج بانج ردشعا قلخ بوتسا هللا یسلزا تمکح هل به
 دی یادوخوم عج لکد هدناتتنا دوخو - ۍدتا قلخ یعهدیدملس نغاح هلوا

 را شاب هراباوخ هرزوا ضازتعا هلل ن دام ود یدتا قلح تولہ هلسردع

 كلا اما ردهللاطا لزوکهن شل ضرف یزاع تقو لب هللا ردیا زیکتخ هو
 ردکقا زحمت قلخ و راو رکیزازانع تنفس لزس «دایز ندخرف نالّوا یرضا

 نب له ردنا بنک راک نامز هن نوجا لاعو لهاو سف فافک نانا بیر اپ
 دعای ردنا ناغ زیکنج هنیو زبد ماملق یزاع یرتغ ندزاع کیدتیا ضف كهللا
 واد ردضرف قعراو درک ع "نالژا قوحخ للام هدنزمع "هک ۲ ردن والا هللاةننک

 ندزعراءددوابآ ز اما رولوا تحامد مهو تراجتمهو ترایز مهشمزو و لزوکهلو

 رب هزمو یزب ندلوا هدتهج ششو ندقرابو ندوا یلاعت هللا ؟زومدبا عاعسا هوا
 زسزدبا تابا یمناکم:زس هللا یدمسش درب ردهالا ناکمی لازال لاوزف

 یدسا داعم دک دند مردن ی دمش مسروک رکا یعرزوک یمللا ناراو هتوا هللاا

 عردشمروبب ( قیتعلاتیلاب اوفوطیلو ) ( هیآ ) شمر هب هلبوا هللا اما زسنمروک
 جح بولک همتی رلنالوا یلام بودیا صا هللا وید ( الببس ها عاطتسانم ) ( ها )
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 تسح و یراتنطلس تدمو یرالاس و نس هدب زارا نم كنس هدنجوا یراشابو ردراو

 هن کر واچ نک سل نتیجی یک اما ندو راہی یرلپسنو
[r] [۳] هلبا, رایررد همان هناخ نیک وب هانپ تلاسر"ترضح هدنخمرات ٦١ 

 بوردنوک یبا یزلت رضح هنعیلاعت هللایضر هباحمان :یرلت رضح « لپج نب ذاعم»

 هنیروبضچ ناخ زیکنج یا كرەديا لجارم ىو لزانم عطق یراترضح دات

 همان هرکصندکدنا رلربق وتو مظعل بیا بوقلاق هغایا وید د ی عا ل دیک چی وزا

 کلک همالسا یناخزیکبنج یا  هدقدنلوا توالت وید ( یدهل!مبانمییع مالسلا )

 یربمغیب, نامز رخآ ر لیجت نب ذاعم ای .ردیا ناخب زیکبج , هدکدتا توعد و فیلکت
 امنع لیا جھک اا و برق زرین یهینج یکتا زشیمج هزرر هات ایر
 (غوکز اوت آ و, ةولضلااوقا ) ةف رش ةيآ هلیدوقو طورش نراضئارف كامالساهللاصا

 هدک و دنا لغت یرلیش کودتا ضرف كنایربک بانجر رب. بودیا توالت نف رشصن

 شمرویب لزوک هن ,هللاقلاخ, كرکوک كرلرب [ع] لزوک هب هر. ) ردبا ناخ زیکنج
 ردیا ذاعم ( شا سا هللا ؟ردرلبش یا مدتیا لوبق:هلج كدبد هکرایش ودع بوب

 ردرود و رشکیا هدنرخآ و هدنکوا تقو شپ کردوب یرلتتس یخ ك ښغربمغیب
 هح وید زمدا تدا بوسک, یا ینعم ین هدنجوا كنیرک ذو هنایقتنس زام تمکر

 طورش هله یالص ءادا یخدو ینوضو و تالتص تابجاو ور تایجتسم و: ناس

 هدوب ) ناخکنچ هزی هدکدناربک نو ملمت هنایصعت .هدنمیلعت ورک ذتلبج نام هلیدویق و
 كامسک مدا رب نزکد اما. , ردبدا اب .لزوکهنو رلضئارف نئسو بهذم,كاب لزوکم
 نوا هبینق ا ناق هزرطف رب .ندیمدآ ر مدآ رب هدرا کلم مزو ردیهدم انفو

 ضر [ه] شتهشن.هلا قالوا نیا اتش ِتدبش,نعالو ارز زرفدبا لتف یعدآ

 شلزاییقر ٩۱ هلو هدهدنش تاهشبن شب [۲] (م) زدیلبوا (روک ذم)ینوضود [۱] `
 جاقر ندندامسرصع [۳] (م),ردنالابهلئسم لصا اناذو ردزبمانمم مه < شالک اب" 2 هدهسا

 مان هلا یرلت رفح لبجنرذاعم :هنسیدنک هرکو ص ؛یعاشاپ هدنداهسرصع یزیکنج نلکرکصرصع
 قوج هد مشل وک نک راز ایی هاکحوب فا وم_هکمزهدیادنما بوق ردح وآوک تم كلردنوكت دامس

 رک .ردکرک وا تمرین وک یلهح رات وا لیا هما او "یدصقم توا :زدشلوک

 یضرسشنشن ,[ ه3 لزوک هنو :ط .لژوک 4 هوتەو 2 ]1 (م) رد(۱۲۵) یتافو وات

 هی 1: .٩
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 :مالتسا یخد و -ردناخ [۱]"نا رتی و ناخ دن-وا:یتمی نصار وساط موحرم
 نازاق ماش دج ةن اب ۋلۋا اتفرتشم لا  EJهرات موق ادتبا یئدوق مان وبدل

 ر  [FJنالوا [4] ی بالو "ناغابوزآ قبر رزق ارد موق راتو یتا
 کردنوفدم هدنجا الاب *لق دمآ شرب یک ونال ةلساع کل وتماا دا هد و ار رز

 هیفناتسآ وب هززوا یراناسل لوغوم موق * شاخ هکر ما و صاح اک زایزالاخ
 نازاق نازات دن ول .یموق*:لوعم لرد [ه] ةت فرو کتش ی ناو شه

 لو ۽ لقوا ب .كناخ كنخو رلزب» یدلوا ا ۹ دیار وزا

 بس نارق ا 3 رك تذقدوا مر لاگ اا یا زا ۲ اوا

 ردشاو باب ووا د هنا نازاق ماش دم پول نا جاکک , و 2

 دیساناب كناخ وک اله نیو هبارخت یلاروتو ناب < دی یتایا ۳۹9
 رایدالوا یاس ری دلو نادر اصفر یدیآ روس لغو ترود ا كاس ۳

 و ا قار "ولو جورخ بحاصو رام و رس نا وااو

 eT راقلرآرم یم ,mi ۷1 ز زوترخ وا و و

 هایداد اا ىلغوا ید كناخابوق و [ه] کردناخیتوق یاب کات رک
 ی لو لوغوم هدرا لوا بولوا نا هاخ روزا بیا و و سو 8 تیالوو

 قارع هج اد ددع یدو ی رای شم مو و د و م ند راهرفگ وکم ی

 2 دز هلح یر را "کراتوفدم E e E ¥ رادجات زومرخ هدنیداد

 ی ی را لع هو زدشمآلژ اول یرلجاغآ جدر لیوا ۳ ؟ردپ راج ان
 ,am 4 نش ا 9+ خف
 9 4 هات * و دیو 95 .e ار ی ا

 اتو )ىبورغود 3۳ ال (م)ردتجهوا؛ (نازا) .یمدایغود کیه( اا
 1 نط [9] یهاکتخ : ك [ 4] ,(م) .ردیللوا .(دوم) .یب ورود [۳۱,(م) رديللوا ( نازاغ
 هدیغاقا رس جاقر “کا ا ey) ( یه" (هسرو) اب هکمردیآ نظآ هرو

 هلهجو یس هلاک یفادا مقاوم [ 77 [ () اعلا بت لبا ارام یک( ثبمنش )
 یزلتاولوت هدرکف ول زر دو ین اگه هننن ذلوا ۰ رک همالتسا قد مع مت

 یشوارظودا] شهر : HRV )“ردا لاما ین هک ما قرض نوجما عرب

 3 : ۵ [4] سس 9 [۸۵ ۰۲( ر5 روق "هند رادع رشره) هکردللوا ( ۳ 8

 ۳ ۰۳۳۶ سا (e ba Saba ینورغود مزدا غ7 ناخزلتوف
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 راکو و ںالوإ نوهدم. هدیارس هاب

 یرلیسلا بیچهلمح ردیهتنم «مالملاهبلع ح ون نب ِتفای یراهلبسلس كنا لا هډلبآ
 ندنفرط .یرلبیع هابا راناخ رانا نوحیکبنا ردرلهداز هاشدایو ءاشداپ هلبا هنعنع [1]

 ما .:..اریززدرلمرک ا تاداس ینیسچ لالز هلال نمنفرط یراهدلاو اما رد لابرقا

 وا, ناخ اش وا اخ هزک اپ تخد تفص وناب [۲] هدیسرب, نیمارک تادا

 اما, ردحرصم. هدرلګراوت هت هعع هې کںالوټسر دالوا نان بوک هدوجو ندزف

 .هسنلوا رظن هتقیقح یخد ردزیکنچ لبا ندنفرط یراهداز یمع هتوا ندلورخولهرا
 .كیزاو مجمودنه, هل ادعام ندرفیرع ضایب یلیعاسا تریضح وا بیع یینز هایس

 .وقبسمو ناکرتو [۳] قازوفو روفغفو نتخواتخو نحامو نیجو لوعوو لوغومو

 .ندرانات هلن یرلمدآ یجب كناتسرفاک موق ددع شم زوبجوا هل لبصاحم او راجو

 .یرلخروم ناینانوب موفو يطبفو نالو محو بیع ناخروم عیب ؟ ردراشمزآ

 .ندناخ کنج بولول یوص ولوا رانا موق نوجیکنا ردرابشما . ریرحت هلپوا
 .یعرق ,تیالو بولوا روهط بحاص و جورج بحایص يرادالوا هور
 وب ( ناخ زکنج نب نا دیجسوبا هاکترایز ), ردراشم دیا یوامو نکو

 ,نمژم و لسم لوا ندناخ کش ییاباپ نکیا ناخ ودیارس ]٤[ ها ناخ دصسوا

 هنمسابولواعمح هناي كونب بیع یاهلعو مجح یاملع ندقا عراد بولوا دحومو
 .[6] ساروماط مس يعودوق كباخ کنج یماباب اما رایدرو مان ود دصس وا

 هدنازاق تالو هنس يديو هدناخردژآ هنس یدیو [+] هدناخ قلاب هنس یدب ردناخ
 لوه بولوا ناخ هدمرق راد هنس یدب ندنا [۷] هدنیاربسم وا رهش هنس یدنو

 .هدنسهغازف [۸] هعرقوراکرخآ بولوا ناخ هنسشب زوطوا 4> نایزتنج ناخروم -

 . لاوحا نایبرد ).هیلع هللاةجر شعبا سم هاتشداپ ولوا اما ٠ رطب لا هدوسآ [4]

 .یرب يديا راو يلغوا کیا كناخ ریکنج وہ ناخروم لوق, ( ناخ زیکنج بسانم
 رکید ] هناب : 2 [4] حازوق : ۵ [۳], نني : ,:[۲1:یرلبسناو بس ك 1

 .(م), ردیللوا هد ( قلاب ناخب )یسورغود [1]:صاروماط : س 1 [ ردن یان ر هخسن
 .هدنسهقاق ج:  س ]٩7[ (م):ردیللوا ( عرف ) [۸],دنارپب,لدا رهش : 2« س [۷]
 هویت العا ههر ويلك هنسانعم ناتسربق هدهجرابأب یسهک ( ازت ) رکا ]

 [.(م) ردیلوا ( هدنسهفارق ) هلا هیشت هنناتسرق

 تم ٩۷۷ تم



 یبچ ایلوا

 قوا " رعنا" ردنیاب یخد غول رب كحاش نیل ندنآ .:رطی:هدنبرف یاتسآ
 بوزاو هنهاشداپ طالخا بوشاب هلورغوطرا یسب قاجیلوا بآ قرغ یماباب یخد
 یاب لغوا یحندرد ندنا ردناخینوب یلغوا یجنچ وا كهاش ناهلس ۰۰ ردنومدم «دنآ
 هلمدآ ددع زوبجوا ندننورد عادهحنلوا بآ قرض ءاش ناهلبب یساب؟ردناخ. راغوط
 رلقلراراپ هع هدفا نکا و فارطا و هدنراید عرف بولک هب رف هنیراهداز یم
 ترایزندنا ردنوفدم هدنناتسرانم دروپ کساوپ هدمرق راکرخآ بودیاراقل رادمانو
 لورغ وط زانبا [۲] یابزود یابزوک ترایز ندنا. یاب لوزرغ وطرا؛نب كب .[۱].یقاب

 بولو ضغوط هنیدلالع ناطلس هدهبنوق لورغوطرا یرااباب یخد راردار کیاوپ یاب
 زادمانورارایو ریبمو یزاغو میجشر لورفطراوپ کرر وک نیدلاءالع:ناطلسهجنراو
 لعو لبطو غوطو غاریپو قاحنسو غوط هیودنک بودیا ظح ندنتمدخ رده

 هسرو لورغوظرا هدعب ردیا رلازنغ هتسه بودبا کبیوب یورغوطرا بوریو

 لورغوطرا ادخ صاب نکردبا مظع كنج هرزوایسهملق [4] دابآ قلی [۳]لن رورکت
 نیدلاءالع ناطلس نایهردنوفدم لورغوطرا هدهبصقرپ مان دوکس الاح بولوا دیهش

 هداج لوا ناه ردیا کبیوپ بوریو هفجناع كوچوک .یرلقاریو غاجنیبو غوط

 كب یاب زودنوک یشادنرف نکلوا و [0] كي یاب روک اتمر يرل شادن رق كفحمامع
 نادرکر ور ۰ ندنکیداربو هضخحمامع یدرازب كل وح وک بولرو یاکپيو هرو دیک

 یربوکب تقام يرب , پولک هنراید مرف هنرلهداز یبیع يخود ردار کیا بولوا

 رظنیموحم هدمرف راید هدیسیکیا رخآ بونلو هدرلانغ نامز ها بولوا کی روا

 كيال هرجا ران موق .ردنوفدم هدنرانای ناخ ناغوط ياب یبهداز یم بولوا

 نایعلآ [5)]1 اقچ رلردیا تراز وید ردزعراپرقاندزملیبن مزیو يراهداز ىع
 یجنرب یللا ردندنرییاز,یمكناح زیکنج عرلردنبنین زیکیج لآ نیخروم لوق
 یسورغود ] یابزد یابزوک :.ط ك [۲] .[ع] ددیللوا (یای) هدوک هدوهشم 1 ۰.
 داباقلب : ط « دابا قلاب : ك < س [4] هلروكت : ك [۳] [م] ردیللوا ( یابزودنوک )
 كرلنو هنب هک اقع : ردهلوش ینهخنف كركم ندنتهلک (هک اقح) ]٩[ فب قات: ه]

 ج لزق نايع لآ تو بن لال ناسرد) ردي یرامالک كن زاقلاقاو یزاو رقت
 [م] ۶۱ کودندنلسن کنج" ل۲ ١ نافع لآ ( یربغو برعو؛موزو نایزکیشج ران نیخروم

 س ۷ سس



 رلکو و نالوا نوفدم هدیارسهاب

 مالک طخ نیسح.هدنارافار طا زا ول .دقلصا هرزوا ,راهجیلاخ, مشربا و هتیسارآ هلا

 ۍږلت داپ رس لارلهاشداپ ضعپ زادراپابق .یشلوا هتساریپ مرزوا.نلهلحر .عنصم ناف رش
 هدنفرهو, رود .لیلوقض نناکناجو یرلافیج انروظا هرزوا,يرلراتشد [۱] هدنرب
 ربع و داوعبودیاترایزانواک راک وبو مییوولن اطلس راناخرابه کردو رقمی را راد بوت
 هل و هوم او نصاشنهاکتزایز,رویلوا .توالم رارش تخ .بوزیدناب[۲] قارحا
 :رارهدلا ون او لاغلق -متنج ؛هدنفارطا حرا ,[۳] ,كلزلبابق, وب,ندنا نیما م لع
 لصاناو [ع]رلفلاباو لا زوج رو :هلجو رلناطلس قازقو رکا ونو مو نلناطلسو
 ات اریز دران وفذم هدیوب عزل دکو !یابوب !ینوازانک ,رابک نامعا غنی كيا بس, هجا
 (اناخ تعاون هاکنزایو )رر اشو ماخا هنانچ :لصو ور,«ندنربهع د تلاسز تارضج

 ردا نک رن نها نادایا و رومعم یعرف :راید.بورو  ترهش هایزیکینج لآ

 دق وی لی اق ةرزوار یزبق یدنا , تلحتر هیاق اها( ندانف راد. مدنی زات 105 نیس
 ككنامعلآ ( [0] ناخاغوط تراي )ن دنا« نده ؤا ما ندنخم رات كتيرا نم تانسناه
 یاب رسی لو رغاوط را ئدادجاناځع هل. هانی وان ی هنس مکین ابر ردندن راههای
 ندنتیالوناهام و زن لو ام و ایوب لەش دو ای وا هلی ءاش نابلس یشادن زق كب

 دده وف "كموزر :راید"بولبا نطو یالج + ندنهلظ یرلرامات ناخن[ ]ك اله

 ما هاو هلق مت -هدناخ ابد با رف ول نک ر وک هنیاهاءالع :ناطلنس :ندنابق وخاطب لآ
 I ازدا تک [۷] :هنژاتک. و "لونغ ودزا قاجنو ا٠ مم دتل ناموک

 کری اوت افون تو با لس هاش ناهلن یزد ارب كباب لوزغوطرا

 لکل وا الو غوطرا هاشنایلسوت ردن وف دام" هتل آ يم هعلق هربغخت- الاس بولوا قغ

 ثاهاش "نایل بود هقّرفت هرجا ینهابق لورغوطرا هل قاوا "کوب یی [۸]
 ةا توراو )۹1 هنهف رع یخ هازل ردناخت :وانوت لزق یرب.یدیاژاو نلغوا توو
 روم ها ۱ ۱۱ iJ تاولو ما یخ هدا ییا رام ی کل

 ۱/۹۰ 4 ذی 1 ۳۹

 لو 1 رفا رد Ak رزان اج وا: : كل ۳ روم [As هدرا ر 11

 یکلوا : رو 2« شی [۸0 هرات ك [۷1,یلالمب: یر س ]فو ۶
 ê ردیللوا ( هدهفروا ) ,يمورعود 5 ] [م] ددیللوا ( فروا) یسورظود 1۹1

 4۰ ۷ :یلچ الوا سس ]۲۲۵ .



 ېلچ ابلوا

 دجمقآ هدرب هلح ربهدنسیقرش بناج كيارس هاب الوا ( تابصقو عالقو ارق
 طاط هدر هلحرص کیا هدنسهلبق بناجو  ردیرلهاکتخن كرلناطلس اغلق کردی رهش

 ردب وکنم ةعلق اب ناهج ُهعلق هدرب لزنم رب لابم هیوئج فرطو ردیرلیحاون لیا

 ةعلق هدنوکییا لام هبرغ فرطو" رداولقلاب ههلق هدرب قاتق ییا هدیونج تنسو

 لاشو ردرواهعلق هدر قانق چ وا هلاشتناح ردیرلهعلق [17نامرکراص هنامرک نیا
 و هدنح رات ۰ و زد اتیا [FJ] ةردطابرا هعلق و ۲1 رک شکح هعلق هدنسام قرش هلا

 هفاسم هدنرافارطا ید كعرق مرزج اما ردشعا انب ناخ یارک دمع یرلهعلق

 هقاطلاردق ىلع هل رللحم یلاعت هللااشنا یخدیرلرهشو عالقو تابصق وارق نالوا هدست
 («۰)... (یارسهجاب تابلک زیکنارهش ةت فصورد) [4]ناعتسلاهللبو زرهدیا زب رحت

 نیطالسو گول ,نالوا هد وسا هدنح راخ یارسهاب هاکن رابز رخ رکذرد

 نالوایضارهن صاكبرىلا یعجرا كرلالوا راک و یضاقو شاشءو هام

 یرلندیا لاقتا هبینادواج تنطاسبودنا ینافتلم عادو كرار وقم هاشداپ

 نایزاغو كنیدهتحم هعا و كمارک ها و نارفتلاراوأب مهجضم هللار و

 ردبا ناعو ناسو فیرعلوفصو ورک درب رب نرلرا وارب دقا مكا دهها

 كب کیا هدنجوا یرلهاب کهدنفرط برض ینشا كیارنم هحماب رهش الوا
 راثآ هدرب كبه الا شبا مظعم رهشرب هدعدقنامژ دروب کما ةيرق دسب مدآ

 بآ هدنرانادناخرهو یلهحابو غابو یلوا زوجوا زونه یدمش اما ردناباع یرلانب
 یلموشروفددع جوا[6]هدفازف یاج و ردیوک رومعمرب ردیا نایرجیرلوصتابح
 رارطب بولوآشاب شوماخ هدنرارب رس ناش وماخ *یداو یراناخ هاشنمش فاسهدنجا راهف

 یاج هبقره ایوک راو رللبدانقو هزیوآ عنصم هلبواو نبع هلبوا رلراونارپ بایقه

 رایان رزو مسو ندغارحو نادروخ و نادعمش هنوک زوب هګ رداونارپ طیهم

 ييفوتلاهللابو : ك (4) ردصابرا :طءك [۳] هکشکح : ك [۲] نامرک زاس : ك 7

 (م) ردنکع یقلوا هد ( هقازق ) یمورغود ] هدازف ك [ه] راو قیچآ رطس یدب (۰۰)

 سس
 سس سس

 ست



 همومك تامولعم راد هع رق

 [1] تمظع تاربلد رب یخد وب قدلآ رلناسحا مظع بوشروک هني هدمرق راید الاح
 اعاد ؟ردتح ناوج طخو تفض كلم رب كلام هماشتحا بابساو همشحو مدخو

 شارط هرک 2 هدهتفهاما ردبا طالنخا هللا فراعم بایرا بولوا لوغشم هسرف ع

 بوک راسابل ریرح اعاد و ردیک هراکشو دیص هلبرانرای مان [۳] زکنیو [۲] هلوحو
 (ناطاس یارکهباج) ندنا (ناطلس یارکضوع) ندنا هدیارمعم نوچ یادخ رزک

 هدازمش ددع ترد روکذم و هلا ناطلس یازک دحا (ناطاس یارک كرابم) ندنا

 ناطاس یارک ضوع [4] یلهنوک ردیرللوغوا كناخ یارک دمع هلم راتخ ناوج
 اعاد ود نسهکد رظز ندنکل ءرابهم مکیدیاناطلس یهلا روتر لاب هنشل نوا زونه

 هدنشاب ترد نوا هدازمش یارک هبا یردار ك وج وک یخو ندنا یدا ناهب هدمرح

 كرابم کو چوک ندنا ردهدازهش قاحاپوق تکی رارب رب لئام هک بونیا تفصیلالج
 مرح دىقه هفمزای بویوقوا بولوا غلاب [ه] هننس کیا نوا زونه مهاش یارک

 ندقلخ ناطلس یارکیحاح نک اسهدنبرقیراغاب [4]یحاقندنا ردکجهدازشرب نیشن
 نابغاب لوغشم هتفرعمو لع ناخ ... ناطلس یارک یفاص ندنا  ردناطلسر, یوزنم
 شلوالصاح [۷] هدنیاغوت یلا نابوخندنا ناخ...ناطلس یارکمرقندنا  ردناطلسرب

 2 نا ١ یاش زر كوحوك غلابا ید ناخ یارک مالسا ن ناطلس یار

 لصاحا ردیراناطلسیلونایو حرق رییکوریغص ددعیدی شمت یلطاوصو یلقادص هلج
 یخد لاعتم یادخ ردمشمهمروک هلبسارک تعج كرلناطلس هبت وب یعرف راید

 هل و دم نلسراادبس حمب نبمآ رلهدیا شاوص شوروا هللا رانمشد بودیا هدایز

 ریزو الاح و اغا یزاغ رفس و افا دن نالوا الوا ( مرق یارزو حدمرد ) نیعجا
 رفسو اغآ مالسا رادرتفدو اغا دما ولا و اغا دالو هاشو اغا دمحاو اغا ساطیق مانی

 اما ردرلهداز ارزو و ارزو رلنو اغا دم [۸] صابن یغادنرف و اغا مالسا هداز افا

 یاشم فارطا ناببرد ) (۰) . ۰۰ (یارس هجاب یاصا شیاتسرد) ادعام ندرانو

 [(م) ردنکع قلوا ( تمظعو تاراد ر ) یمورغود ] تمظع نارد ر : ك [ ۱1

 یحاق : 4 [5] هتسکیا :2 [۵] لە :4 [4] نکن : ط 44 ء س [۳] هلوط :4 [۲]
 صانن :"ط ء ك < س [۸] هدننالو یا نابوخ : ك . هدنناغر ىلا نابوخ : س [۷]

 راو قىچا رطس ییا ()

— ٩۷۲۳ — 



 یل ایلوا
 ےس .

۳ 

 تفلانسح هللا قلخ هلبا قاعلوا .قلخ هنتسوا كونب یتقلخ [۱] نمردنوک تسد
 هاب هداکرابم *یلاسیل یریغو هدهمج ههلره نکیا هلیوب رنک هلا قلخ نسحو
 زلامضع تفایض بودیا عج و توعد هننادناخنرلخاشم و احلصو "املع ددعتم كيارس

 عو عورف و"لوصا لعو ضلارفو هقف لئاسمو یعرش عب هثحایم و بونل وا لوانت

 هدنامز می یدزاروک راومهان عضو رب جراخ [۲] ندنلا هدسلجمو بولیروک بدا
 ییهسخ تاقوا هللاضزفامیلع ىح ردبلاغ هنیرلهنسح قالخا عیمح یلاححالص

 كزب هدرضح هو رفس :نرازاع یضو قاربشاو دحهو ینیاوا تالض هرکصندادا
 مدق[۳] همدق رب زستسدبا بو دیا تاعام هناکرا لیدعت هم لاک هدنرازاع و پویا

 هدن راشاشم ددع الا یلاح-الصلصاماو ردشمالوا راوس هت | ءوضویو ردشمايصب

 یزیکنج لآ تخت هتم ناوج هدازهش هبوب تولوا هدنناماو ظقحكنادخ [4] ردقوب
 ةع و ند زمتسح ههدازآ ما زیشو نیرصاللاربخایو نیعمایو نبمآ هدنا مسدمیراببانج

 تری هد ولت فا ازبق لا نوا رش فاصوا ندیا.روطخ..هرطاخ هزعویظمان
 همشو هرذ هدنشنوکو هزطق هدایرد هللالوسرآدحم هللاب کو هللادهتو هللا ع دنا

 بودا تفلانسح" تدمرب هللا ناشیذ هدازمشرب هل وب ادخ ده ردلاحم قاعلوا ریرح

 یارک دجا) [6] مشاداوب رفس ندا مالسلاو قدلوا فرمشم هلبراتبخ فرش

 وکجو یسهدندهرون هلزعدنفا ناخ یارک دحم یندو.(ناخ یارک دم نب ناطلس

 اشا دعا لضاف هدازلیر وک هدنحشرات ۱ ۰۷۳۰ هنس ؟ردناطلس یارک دما یسهشوک

 رس هنیرانا" مرف.كيب شعلا ناطلس , یارک دمحا وب [+] نکردیک هنسازغ راوبا

 هرواو هقشودودو داورخو نیوولساو راجو نراراید ناملا هلا ران بواک رکسع
 رلانع لوباح كد هنیرلتیالو جافساو كنملف و [۷] لورفو هحوهلو  طوطو راح

 بوی | ءرطق رایدو هبحرب ندنراعانغلام كرلاتضوب ردح رصمالصفم هدالاب زیکیدتا
 ردهدازبش یاراک مرک رب [۸] ردنار هنیرلیزاغ یناعو هنقلخ یحرق .یلام هل

 مدقر :2 [۳].[(م)ردیلالوا (نددا) یسورغود ] ندنذا :س [۲] زاقارب : دل [۱]

 < 2 ۰ س [1] زمشادلو :ك [ه] ردقو هلس هدرلاشم نالوا دودعم الاح : ك [4] هر

 هجنسهحهل را هکمزدبا نظ ] ردناو : ك [۸] لوروق : ك [۷] هدکدتک : ط
 [(م) ردشهثلیوس هدنماقم ( ردنر و ) بولوا

 تا ٩۷ سس



 هیمومت تامولعم راد هعرف

 و یتح یدردبا صقر .هرهز ایوک هدنرلکدتا نارمسو نارود یکن ابم ردب هدنیم

 هلی راصاخ معدن: هدنرلاهنتو كت زکه ۰ بویلوا :كفنم. نآ .رب ندنراصاخ سلحم نقف

 بش قسنالو قسفالب ندلوا .بارخ مدا« و بابی ماع ؛ نکیا یخی, ندرابغا لام
 راربخ ي هدتحار باوخ یقلخ ام هتو كدردیا یرلتبح ارقب ناسخ هدرادلپ

 داتسسا راک نیربش شلوا [۱] فورعم یوک هلذب چاق رب ندنرلامدن كمهاش نکی

 ندپدا نایبلا یدبو ناسیللاحیصف راتفر كبس راتفک نیش, یربیه کرادلقم لماک
 یلج دحا.[۲] ابروص ندرادلقم یجورودل وک اتوم راو سافنا حیسم نیلوا جراخ

 نازوروو [۳] بلج .ناثاحو شواج هوجو /یلح بجر شیورد نزن .یهزداو

 كاموقههلبا هفلتخمهنسلاهنوکر رب یزربیه كران وزفا برط نادلقمنومان .یلج [ع]نامع

 ندلوک مدآ هدنرتکدنا دیلقت هلیرلروصح جهلا نرامالک هاذب زاوطاو عاضواینعمیپ

 نوکانوک اقش ۀثحابمو هرواحم هلیراربر یرلهلیح شم كرلانزدلووبو .ردیکیصوا
 هران وط لاکشا بویلیوس ریش شحوم .هداعقراخ_شماقلوا عامسا هدنربکدتا

 نرافرش سلجم با رلاقش [ه] زکب هنب بوشود هتیشخو فوخ مدآ_ هدنرلکدرک
 سلحلادعب : رولوا هدرلاقش هنوک وب هدمایا شک | ناردنا,رورسم هلیا رورسو طاشن

 لصاما رونلوا :راماعناو ناسحا غلبام قلاب هک .نه نکرذک هتنرهزخ*سک له

 مرک بحاص یک کمرب رفعج ریو یط متاح ربو تفص دیشجو م رب هدنعیبطوب

 نسح [] زدشمهملق تخم ناوج ةداز(شرت ممه :بحاص رب هلیوپ نانی زیکتج لآ
 لیلکتسد هماقلاطسو یلزوب یلارغو یلامو یزوس نربشو یلزوب رونم یک قلخ
 ماقتنا یک کرک. ندنمشد هنروا تسد هنناح هن ره كلام هنسهع تردقو توف عساو

 (نک الاوءارقفللتاقدصلااعا) (هبالآ) بودیاتبح تیاغ هرلارقفونک امو ریلآ

 راک غا درز ها اپر تا اتو یا لی همللوت منو ولا فیفا آب
 مسج هدلحم ییدلک تسار توام روا ایت چسه دوخایو هرانتک را درورپ اتو

 یه بودیا ناسحا [۷] قولیوا یسکس مرق .ددع زوب هرم ذا هجاشحالایوذ

 : ط 6 هل ء س [4] يلچ قامقج : 4 [۳] ابروط : [۲] رورف» نط «س ۱1
 فولیوا :. كس [۷] ردشمهک : ك [1] ركب : ك [ه] نایع نازورو

 بیس ۳۷۵۸ هم



 قاچ اوا

 تحاص رب زونیروک بزرتشم هتفشآ و هتفلآ بولوا نادلاح بابرا می بولوا لاق
 [1] نمؤمو یلج یل ندرلارعش و ردعانش لد بحاض كولم یناک مرکو بو كواس
 زابنلح یعدب و ییلج یحدم ریما و ۍلچ [۳] یماراو [۲] یلج یضف و یدنفا
 هزات هدقدلوا یرلکزا خبط نالوج ید كنبرلودننک بولوا یرلصاخ میدن راپریغو

 منع مکیدرارروس رابعابرو لت و شدسو رال تب چنپ هدنیآ »شوخ نابز
 رب لوا ځد هدنونفو یدبا رلذکد رداق کعد تاععابر هلوب یلح یتاح هداز

 ةناکی نارقالانب کردیارک میلس اسم رب لسمو زات ندنرارتخا روارب و ندرلناطلس
 ابو هدیصف رپ ا هسک ر رایدلا بیرغرب ندسانا یوغو ندناشیورد یخدو ردرصع
 لوا هلا رهسرتک یشرب هیودنک ابادهلآقیرطلع یلکو زج دوخای یش بحنرب
 تاقریو رتخاهزکاب رتخد هتفکشانرب .دوخای هلوکریو تا رب هروک هنمارصو دارم هک

 بولوادیق» هلب رطاخ بیبطت كك لوا بورو هارجرخ یلیخرب هليا ابیز [4] ةچابل
 ردآ لیصحت تفرعمر ندسک لوا بوقل آ هدنناب دوخای ررددنوک هنسیلصا نطو
 هدنصاخ تض اما روتیروک [6] رارس راقو یحاصو رورغ بحاص سانلانب اما

 ا هر یراراوخ مراسک مت سنومو یسبنآ مو سیلج مه بید ردتناما سلخ
 هدنناوخ لک داتسا ندنراناوخ رو و هزابآ و سکر چ هوبحوبوبحم باتهمباقآ

 ندراقیسوم لع بولآ هنیرللا نرابابرو كنحو روطنصو روطو درئاد رلهدنزاسو
 هدبزالوصا لقا منو رود و [+] حتف برض بوق وا رللوف هرزوا یلوق راودا رع
 ارجا یک ر زکسقرفو یلوصا ترود یعرکیو یاقم کیا نوا هلبآیعرفو لصا

 تشکنا [۸] رانا نالوا [۷] غمت هدنرکدنا یرللصف رقیب نتشخ بودیا
 هللا نالا شوخ نزاوآ نخ یزاءهدنناخ رلزلاق ناربح و هتب مد بودبا نهدز
 بونهقح ندهرتاد هرزوآ نۆناق [4] یراتاقنتصت ولو لنز و توضو نتعو راک

 نادنمرامالع باتهم ]٩۱[ صاخر بودا قلزاساو هلارازوس [۱۰] زاونکز ران
 شقتایوس هنماخ ناخ"یازک تم یزاغ هدهفضص ل ٩۰٩ [۷] نمولادبغ : 1

 هدنسهخسن ] یشارا :مط .ینارا .: س [۳] (م) :ردکرک هنلواتاذوب ,یعاص , كوا" نالوا

 08و برض : ك [1] (م) ردیللوا ( رادرس ) هکلب [ه] ةجايل: ك [41] [ (م)ردقو هکوب
 زاوللدوزاس :ك [۱۰] یرلتناعنصو :ك ]٩[ رلافصاب ناراب : دا [۸] عمتسم ك. س [۷]

 (م) ردیللوا (صاقر) ینوزغود [۱۱]
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 ی ی از تک

 هه و تامولعم راد 4۶ رق

 فصورد ) .راراد مشادنرف ماغا ولوا ینعی , یدرلربد ماج ق, هناخ یارک دم

 امهعحضم هللارون ناخ یارک ردام نبا ناطلس یارک ملس هدازش هد قالخا

 كرابم ) یرب یراردار ددع چوا بانج م ناطلتس وب ( نارفغلاو وفعلا راوناب
 شرورپ یعی ردشمشوا هدنجمآ یسهلسق اباز هدنتیالو هسک ارح ( ناطلس یارک

 ناطلس یارک ملس و اما ردناطلس یارک دمع [۱] هدهد هدیرب ردشموس بولو

 اغووشن هدیارس هاب رېش هللا ناطلس یارک هدد بولوا هجولوا ندنراردارب وب

 نآرف هل طفاح یربغ ندنغوئلوا كلام هیهبج و هبیرغ مولع مج بولوب

 ءاشداب نف رازه و عبطلا رکو برمشم خوش رب ناوخ یونثم و یسرافو
 بولوا رفظم و روصنم ىلاعت هلا ماب هسنا هجو هاج هره هردیک د
 ندعانع لام نالوا هدنف رص هضف ال رولوا لخاد هعرف ناگ اف و نلاس

 ردیا لذب رانك اسمو ارقفو تاةحاولو تاعا نسهلج بوبموف یثرب
 زانا تباغ هرلثو زی دنفا یرلت رضح ناخ یارک د هب ندانغ دنح یهو

 ینوتلآ و راکروکروم [۲] ییباق نیتسوو رلهرخاف تعلخرز ردنارز بودی مارک او

 هداملسکت نراتارف هعیس و رک نا هدد وج لع ارز ردا ناسحا تنعمالک ررب

 زیدنفا ناخ زورو بش یخدو , ردندنسهلیبق رظنال هدفورح جراخم لع ؟ربشعا

 هیعرش مولع هثحابم بودیا صاخ تب بولوا , سیلج مو سينام هلب رلترضح
 هک اقح ممیلس» تمشج مج ناخ رابرهو رارروک یسهثحابمهفرش مولع هنوک هو
 مظعت ها رک لس ود «نسهللالدسیف دهاح بولوا قباطم هک اسم كمسا بولوا ملس

 يناوا فحتو رلاشا یهوحم و تميفیذ نوک ا وک بودیا تدوقو تبحو مرکبتو

 هننافلا كبانجمج هاشداپ رب هلبو هکاقج . ردیا نایبجا راهرز ینعی .رابوک کوک
 ندرایشنانلوا ناسحایودنک کردناشلارک داز هاشداپرب لدایردر, قاجهلوا رهظم

 هدیرف درفرب, هدنامز مج ندراودنکو ردیا لذب هنیراقحتسم بوب وق یشرب هدننا
 حابس ریقفو و هتفرعم بابرا اعاد زبنجا فبعض رومو هشبرو زمتجوک رادقم هرذ

 هتفلاو سنا هللا [۳] رلنالادبعو نالد بابرا بشو زور بولوا لئام هیالوا ماع

 نالادبا, : 1 [۳] لناق نیتسوبو : س . ییاق ربسرو : 2 [۷] هدد : 3 1
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 یلچ. ایلوا
 ےس 5

 .یاغون هرمشط نرامالک كران آ . راو یرلحالطصا ناسل هنوک رپ ندنرلق دلوا لصاح
 قارداب وب اما ردناسل هنوک یتا یرانات .یافون ناسل اریز .. رازامهیلک | یعوق
 ["] ۰۰. یدنلوا ریرح هلو کردرانوب یرلتافل كنيراحالطصا كنموق

 ۱ نتالفعتم [۱] نزو ردیراهلزکع
 [۳] اق [۲] هدتیا . . هسیاراو هیوا ... ابق یاقص . . اب ابابا
 ۰ دكرک هساننوا | ارق [ه] هدقاتراح + ۰:4 كرک هساننق . كروي [4] هدنغرق

 ناشیلاع ناخ الوا .[1] ( تاوغا راک یاا نیطالس معنلایلو شیاتسرد )

 روالد یزاغ و زاپش دقورمم دما مس رب ناطلس یارک ..-. اغلق هرکصندزعدنفا

 هاشداپ لئام کما تفلا نسح هللا سکه برشم شیراد شیورد عردناطلس رورس

 دقنابم ناطلس یارک ... نیدلاروت ندن . ردروالد ناطلس.بانج. محرب "یا یلاع

 هلبا ماظع اشم اما یدیا [۷] كيزوا ناطلس كلافس یوخ و عیجش و رادنسح

 یزاغ تفص لالج بوضغ رب .لوغشم همظع نآ رق توالت اعاد بولوا تیحمه
 هلا قالوا ندنرلدالوا یارک تمالس رلناطلس.نیدلارون و اغلق یدا هداز هاشداب

 مولا یسراف+دوخاب | للوا € یزد الیلبورغود ۲۱1۰ دانی رطعررم [0)
 [ (م) ردیللوا ( هدننآ ) نالوا یسراف هکنکم ] هدنبا :. 2 [۲] (ع) یلوا (نزور)
 كنلّوم ردشلزاب هلیفذح كفلا یجرب بولوا ( اباق ) ندنردصم یمایاق هک نکع [۳]

 هع ر هلرکید رعسعل و مظن ر هح زاب یهدارو هسراقأب هنس هک ( نزو ) یيدتنا لافتسا

 نظطقف ردبکرخ ندعارصم ترودهززوا قلوا ینزو نتالمقتسم یعارضمره هکكعد رویلوا

 پولوا ( هدینا ) (هدنا) هدر  ردیللوا ( هکیوا ) یسورغود ردشیلک اي ( هوا ) هکمزو دیا
 كنس رک ۱ : اب اب .: ردنكم قوا هوش هيا یباتم ردیلعوقوا ( هد ) ها دم
 كټ هعطقوش .هلاسبح هدهناخ ییاباق یلاقصوا نمی ابلق هدین ۲ هسربلک هسیک | یلاقصر هکهناخ
 هلرکتوش رک ۱ هدلاحوش ردلکد هحراات رد هر یسهکره هکرولو روک هسریاقاب هم رلظفل

 ندز هرلنوا هلبرکعو قوب ررولواشلوا ندزمسنج مزبرلقار داب هسیایزوس یدنک كزاقارداب
 كنءارصمیهیمع ردشل زاب یکی غیدلوا هدارو هدرلهخسن همطقو ,قو مجهبد اکوا هيا شمک

 شعد( نتالفعتسم ) هننزو كوب فلّوم ردشلووق هطقرب هرزوا قتلوا ییراشا لصف هنسهرا
 هفطق یجنکیا هعلاطم یهدنقح هعطق وش . ز هلسهاص لام تب هلاح قمزاب یو هدهبیا
 [ (م) زولوا ( هدناغزاق ) هللا نمالما مز ] هدنغزاق : ك [ع] (م) رددزاو هدهدنتح
 [ هلا هلمهم ءار ] تمروا : طك ء س [۷] تاوغاو :.ك [1] هدقاطراج : كل []
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 هموم تامولمم راد هعرف

 ( ىلا طاط ٌةیحا فصو رد ) ردقوج یرلجاغا دوکس اما راق یراجافا دود و
 زکد هرق هکقرط هلق هدندرآ . كنغاد رداح هدنفرط ینهبق كعرق نکل
 لهاوس قوب یساتش تدش  رلرید یرلنا طاظ هل لوا  هدننلایا هفک کردبرللحاس

 زالو یسرفک مور یوق ایژذک ۱. ردمظع هسخانر فطل یساوهو باو

 زوبجوا یرشآ زکدهرق یفرط وشرق كنکلواوب اریز  رارولوا نک اتم رانایرخآ
 نک اس هدنو بوک هنگ ۰ هيا طاطوب قلخ كن ۲ هلیغالوا تالو ناب رط لم

 بوب و .بّوغ رم یراق هنوبحمو یرامالع مورو بوخ یساوهو بآ رارولوا

 ریدق یاب ؟ردفرطوب ینضن كنسهریزج مرق کردیرارب افصو قوفر بولوا
 یاتفش و رانو نوتیزو مروتو نولو را هدنرلارقو هدنراهوک یتح . ردلهاوس

 فیطل و هلومشهو زواورشخونوکنرسدسو قاوقو یورسو توتو هنشوو زارکو

 ربظنال کرولوا یرلولادرزو یسقو یرلکرا یی یرلول آ نوک انوکو هناتنکو او

 یرللیفرق يک نالوا هدنرهش نازبارط ینعب هدنوزفا برط یتح [۱] ردندنسهلییق
 ندنفرط ناع هثلا ظاطو یتخ رولوا رطعم یرلغامد كرامدآ ندنسهحار کرولوا

 [۲] زو نیداارزونو اغلقو ءزاناخ رابه ایا لوا : ردک اع)انارب هدنمان یماقا لیا

 دنس مدآ ؟زرنک ررادبآ هوم ندنعاوئاره هدننامز كنهوس هراناطلس یرغو

 هفصوو حدمو رابتعاو رادبآ ذیذلو یلبنشاح هبت وبات زلک انغ هناسنا بوی ود

 قشع هنیرانو یوزواو یساوناویربحشا اصوصخ اما رولوایرارظن ین ٌةوبم راوازس

 یربجشاو یروکنا هللا رلت  ندرب هلخم کیا هلا راتبس [۳] هلش یتح نوسلوا
 بوک ربفت الصا هنسیرب نکرولک ندهدسب ةفاسم ردقوت بولک یرلتارمثم یریغو

 رولک هزانورت یک شلراپوق ندنجانا زونهو نکیا قاب ینوالحو تفاطل زونه "
 یساوهرب هابوب زلک ریغت اعطق و الصا هنیرایور كنر كنبرارادبآ وم هدنامز لوطو
 مالکرد ) ردنوک انوک هوم سشلوت شرورپ بولوا لصاح هدر لدتعمو فطل

 لصاح .دنجشا یسهریزج مرُف سه ( تاحالطصا صوصخم هجهل قازداب موق
 هدرارهش اما ]٤[ ردراتات رانو هحرک .ردهلسف هفرطر, رارید قارداب موق شلوا

 رذندراتا :ك [4] هلس:۵ [۳) ر زوو هناطلسندلازو واغاق: ك [۲] ردندنلیبق : * 1
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 ىلج اوا

 رب هرذرب کرارزد ینا هزاومه هنوکرب نلاق یساتروا هنا یرلشاب کیا بوج اق

 ام رک هلنا أت هنتلآ باک بورق نکلرکت هبرط ر نادنا زازعزد هرشط ندنر

 هلبوب هدننیام رانا رولوا كلیا بوک کرلررنشب باک هنوک زب بودیا شتآ مرک
 یتعی ردقوج رانا" شما هزوب هنق زویو شع ناک نویق رب راک هبقو یللا شمشپ
 بابک مر و هزاتورت و تطل هبت و ات ردشع راتا رب هدشوروطوا رب یرانوب

 ةلیکلرکت هبرع اما  ردقوب لاخلا كمتشب بابك هلبوا هدنوکسم معبر کراررش
 رانوق هدنسارخ تامه هرک رب ارز ( هیاکح ) ردطرش هدنرلنیام رانا كم شب

 ناغون رفاسم و یحاص هوا بولوا قانق یزامات یاغون رب نیر كراتا رحوک

 هب وبح رب هرزوا یسهبرع كنبخاص ابوا رکم مزالكعا تیاعر یی مزال قلی

 بوضب نواف زات رب ندنراتوتق نامه" شعا ربع نادنناج ک نشعا زاو یّیلک

 تشد راج هن زربشب بابک بورق ی رب كتکلرکت ین« یل هبوب باول زاغوب
 ناک نوق بودبا باکترا یغاقار هدنامه ینسهقوشنعم قوب نودوا هدقاحتق

 لام برع یدب روقلایلع ندتلیا یافو لوا دعب رابص یاغو رفاسم بورش

 بلع ًامیظعت هتیرلزرب هدننیام رانا وزب ندنامز لوا ززو هنیاب قاتق بوّرتک
 لبلوق یی هزون [1] نافطتشوط چاق زب بوریدب ایک نونق شنشب هلنکلرکت
 تنم اکب ندنکروک کند هسشکچ ہلکا رب رانا یت رلررجتا یازون ح دق

 راقات وند مدن نمی «مداشآ یمکباک شمشب هلیکلرکت هبرع هنخوپ  نسراطصق
 نالوا و نالوا لصاح هدمرق زاد ) و لا تر مارا

 اما رولوا یزارک و ینهنشو و یعوزوا و یسالا و ییرا و یدوما ( تاهک اق

 [۲] ۰... قدصف و قدنفو مداب و هلومشوم و زووا و را و نویز و ربا و اویا
 هدیارس رهش الوا (تاراخشا نلزا لصاحو نالوا [۳] توشم هدنانلص كلام )

 جدرا هدرادتلب مو ىل ردقف» "اتم تخرد یار ندجنا یار

 را و ربا و راتخ و ربشخ و روض و ماج و یورس ردقوح تباغ یحاغا

 زالو ن :قدضقا و: :۵:643. ۰ ناغطشوط +: ظ . نافطملوط + :. دا 2م 3
 : تبا : ك [۳] [ (م) ردقو قیچآ هدهخن و ]

 تیپ ٩ ٩۷ سس



 همه وم تامولعم راد هع رق

 ینهزو زا شیک نیکلا هجا یک كبلنا ادعام نینزلوبص تاعا ی ن

 [۱] یسامراپ دروغوب شماغلآ یغای و یزیق یدوس تآ | كلنوك شپ ترود و

 غاب هاک رظن رد) ردحودم یسهزو اسقم کجهدیا شون راخاشم و یناقلاط و
 یارس هاب, رهش هحنبجوم یرتفد یاقرات یساغا بستحم ( تاذ مرا ه4َشدح

 یرلغاب [۲] یجاب ,نکل ردنانج تاذ مرا غاب ددع كيب زوقط هل هدنفارطا

 ندنغودلوا لبسیراتمس یرلغاب كنلابویراغاب [۳] كزوا یفزاقویرلعاب نروس و

 تاغلص رهش و ( تاعرازع رادلوصحم نیمز رد ) رولوا دیذل یراموزوا

 لثم ناوضر هضور و ناتسناشر و لبنس و ناتساک لک هدنفرط سه [4] كعرف و

 و اریز رولب هزعلابر ناب عاب نیاسح کراو راناتسوب كبشم و رایبسح نانج غاب
 ےدا راید 6ردراید راد رب راعسالاةصخ ررب یخد و راطقالاةعساو رب ینیمز كرہش
 ارز هلوا یرلاووا ]°[ ناروخ هدماش راید ۹ ردقوبیدننام و یرظن هدضرا

 ردرامدآ رورسم هلا قلا ماقتنا ندنمشد قلخ ائاد و رومعم [1] ینشا و تیالو

 صا و یرلتاعرازم و بوغم سانالانب کاپ ربمعلاخ و بوخ یرلهقف یخد و
 تاهایک و تانا یرلتاہه .یارح و غاحبق تشد هج رثاکتم یرلتاکرب و تاربخ

 ردتبالو نایاپی و دج یراراکش و دص هدنفرطره بولوا رلنوماه رادلوصحم هلبا
 هش و [۷] امزاب و تروق و ناقلاط و هزوب یرلتکیرطب یزاغ و یرلارقف هچرک

 ندیارسهجتاب و ناوارف یربنمعن [۸] كنبراراک رابک نایعا اما رارنک هلیسابروچ
 .. . رهش ر ناورو يراح یرلهراح نوبع ندنرارهش نالوا هدنرلکنا غاد یربغ

 بودیایراتب هدوا هدمرقتیالو هل یرلهحک شبق یتح ردنادابآ یارس هاب

 تبخ ییاتش مایا بولبجما بولنی رلبارش نوک انوک و راماعط و رلاولح رانوک هم
 قویق زبمس رب ریلک هیقو یللا یرلهحیک صاخ تبح لوا یتح رارریع هلبا راصاخ
 هشیش ین كنوق لوا هنشبش بابک صد رب بودیا هقش هقش و پودا نابرق

NSISیا ۱ ۲۱  AoE AOAرد ( i IE 

 (ناروح ) هلا هلمهم ءارو هلمهم ءاح هحمنظ ] نازوح : ك ؛ س [ه] كعرق تاعاص
 هدن-هلکر ابکی چنکیآ [۸] ۰ اموای : .۵ [۷]  یمساو تبالو : 2 [1] (م) ردیللوا
 02 راو هدش هدیرز وا كاب

 ے ۵ ٩۱ —



 ىلج ابلوا
 هدهناخ ره هحرک. (ناتسراج یافشلاراد ماقمرد ) ردرلیزاغ یوخ و مجرب و لاتف

 ندنوعاط رانا موقوباما رلردهزوک یرلبحاصنادناخ یرانلواشارف بحاصو هتسخ

 ییا رب هدنبرق یبماج ناخد یارک بحاص ندلجا لوا رلردیا رارف بودبا فوخ
 ... (نامرطب نابهار هسنک حدمی ) [1] رلردهزوک هتسخ ردراو هناخراج هرج

 رایدوپبهلج , ردقوب یرلوغانص یدوهب اما ردراو یرلهسنک ینمراو موروا هدنتمس
 هش اما ردهدنا ید یرلرید مان وغانص هلنغالوا ,نک اپس هدنسهعلق دوفچ وراقوب

 ( تاعیانص تاحودم: بسک و,راکرد ), ردقوب یخد یرلهسینک هل و راج هدیارتم
 یرلقدیش راتاو یزلزگ  تآ نوک نوک یرابسکو راک نود اینک | كن پشو
 شقنمو یرلزب:یلرانکقآ كيارسو یراق وا یلکلب [۲] ننوچوکو یرلبجماق ینمی
 هنوک ىلا الوا ( تالوصحم و تابوح هناشنرد ) ,.. ردزالوا هدرایح رب راکم وک

 ر نسهفو,ِترود رولوا یببایرآ هابس هنوک ریو رولوا یادغو یثید هود راداد

 بوک, | قوح یربایاءهر نسیزاد:ءزوب اما . ررو هلک یللا یعدنک هلکرب ر مهب تآ

 تانابن لصف .باب ) ررو, یراد هلک زوب یسهلیک رب :رازدیا مزون ندن آ.و .. رازي

 ۱ یللثم رکا و قریآ و هجو و لفرت , نوک انوک هدنرلیداو الوا ,( تاهاک

 1 رولوا یعولتوا.رب یک یمرپ ربلد .هدنمان توا, یلهرق و بولوا قوج . یرلتاتابن

 ۱ قانوص و رولوا نمهءوروب ندنمحش و ل هسی هتفه رپ تآ رب ندنوا لوا

 ردجوبع یراتمن يه (تالوک ا یامظع تمعنرد ) درو یبانعنو یو
 یرویبهراب تا یزمرق شقر اص یک یہ وطروخ ليف روهشم هلسمان یعوواط هل اما

 نوبق هراب هراپ شمشپ هدنشتآ یلرکت هب رب و نایک. كن آ , ررود ءرزوا
 فا امآ نردراهآ .یسویم یه (تارخنم عاونا لصف رد ) ردحودع يباک

 دیدش یماتیش تدش اما رولوا قوح تیغ یمالا و, ییرا و یزارک و هدشو و
 بویلوایخد ینامرو یرجناو یلوتیز ردروخ شرت اما ردرادبآ یوزوا ندنغودلوا

 هی الوا ( تابورشم نوک انوک روزپ ناج تابح رد ) [۳ ] ريلک ندنلا طاط
 :۳۵ ۲۳ نکوجوک : ظ « ل «س [۲]. رردهزوک یراهتسخ هدرا : 2 [۱]

 ندئلبا ثاط

 تس 6 ٩۱ —



 هبمومع تامولعم راد هع رق

 ضایب ؛ کودراو زهتنک دان لوک قایلق رونسو نوطرومس هج راثاطاسو

 لاکشا مجرد ) زارزک هلا تآ بوک همزجو جواپ یدابق هلحو هراض قراص
 هنیراقابا  بولوا لشاب یصی بوک هجارف هقوج ید یرانیناوخ عنج " ( ناوسن
 لها هدنسهبتم هیودع عیار اما راءهزک بوقح هما رکم رلربک همزج و كدا ما

 ردرلزاکزمهرپتیاغیرارتخاهزک اپ رتخدو یرانسا وخ لا تحاص هلاصو ةدهاز هدر,

 لاک و فیطل هیاغلا ةياخ یناوهو بآ ( نادواج فیطل بوخ یاوه فیرفت راد )

 یرلاضعا بانت بولوا تسردنت یراهبوبحمو بوبحم ندنغودلوا لدتعم هدهبنع
 نکی ج یرلهرابهم مالغ و یراهانز ابرنکا .ردقاشموب یک [۱] ی.همهانش قالوق
 ءاسا ناتسادرد ) ردزآ یروک اما راو یرللزوک وقصامو سورو هل ردهزاب و

 اقا [۷] شدهد و اقا شلآ یرلمتسا ایرنکا كيارس هتحاب موق ( نادنم دور

 نکاحو نا یلاو یانازاحو ازم ناحو اغادحم نالواو اغا یزاغ [۳] ناحبسو
 2وبسو یاب مرکو یلوق [4] ناحو یامو یابولتوقو اقا نادبرآ و اقا ساطقو اغا
 (نایصعلها ةنانز یاهمان ٌهزاغآ رد ) راویرایما یکكونب شلآ [ه] افرو یاب
 ( ناشوکب هقلح نارکاج مانب رعشم رد ) ۰.. ناح [*] کتو ناحابسو نوزفا لک
 ردرانون یرلایسا شاوارق نالوا روهشم اما راو یرلامما هنوک كرب هم كنیراهلوک

 ناس رغ *یراوج باقلارذ ) ..: نبال یاب رع وک یابزیاب اتشراشب اشرۇم -الوا

 هرنادمبرو بالرظسا لع ( نادلب حلفا سویملطب مکح لوقرد) [] ۰۰۰ (نات
 هدیقیقخ ملقا نشو ةاقف رع ملقا یجشزکسیعرکی تاملض مرق راید وب ۳
 زومر هدننادو باشاك ه.اموح ع (ناتسرام علاط نامحنم مکحرد ) ا) ::, رذشعلو

 هاب رهش و هرزوا یرالوق ناخ یارک یلکنم و یحیشوف ىلع نالوا بالرطتا

 یزلهفاظ یرکسع ندنغوداوا ینامزع ص تیب برقغجر, [۷] یرامع 1 كيارب

 یهدنسهخسن س [4] ناحس : ك <« س [۳] شدد ك, (۲] یمسهمحش : ك [۱]
 اغو : ك  س [ه] (م) ردیلهطق هتف رلسهنوقوا ( ناخ ) هدمه < (ناج ) مه ةلک

 <« س۱۷] او قنچا.رطس یا 2 ) واوا قیعا رطس چو (۲) دکس : ال « سن 1

 یرامع ماط یاب : ط « ك

 س ۷۳ تس



 اچ ایلوا

 هلآ ) نامرط نارا ناوخا 23 فرش ات ( ۳:۳ یرانیاوخ هدر

 طاط ع را ناج ردارب ندزع رلناتسودؤو بابحا زمکیدنا تقلا نسح ندنآکهتنهآ

 قالوحو ناخنسحو ناخب وعو ,یدنفا ,ننح باکو اغا ناضمر یروبنط یباغا یلا
 ردراو راناراب زوی هو یلح هداز اغا دحا وباو اغا یتطصم یلهنغروجو اغا سدد

 ی الف عمو املع عبنم مدف رهشوب ( ناقداح نابیبط یاملع یخانشرد )

 یدصاف ,ناحارجو .یقذاح یامکح نکل .ردقوج یمابطاو املع ندنغودلوا ءارمش
 سونیلاح هدضبن لع هک ایوک یسهلوک اغا دعا ومآو الا شش | اما . ردراداتسا تاخ

 تایم كبنقلخ رایدوب ( ناخارخ لماک دانا. یخ ومآ رد )ا . .ردرلداتسا هدنسهبنام

 ندلوباج یه هتلا بودیا, نارذک هلا لاتقو برحو لادجو كنج: ان اد یاولر ع

 یاقا بلاو هلوک نقراطو موصعم هدد یحارج ناخ هدکدلک ح ورح مدآ زوحاقر

 یاحلصفق انهرد ) ردقو یرارظن هدرایدرب عردرللماک ج ارج لاثم دالجب زانون

 یسهجاوخ تتکمو .یعاما:یعماح ناخ یارک بحاص الوا (ناخماسشم مارک ءا
 نافنصم تمنرد)[*۰]۰.: 51 یراصو یاما [1] ابقو یدنفایرازوهجاوخت لاپوط

 یبیدنفا ناوید كانیراترضح. ناخ راتفک ہزک اب الج الوا "( نارعاش ءدیرنک

 ردهنشکماسرو طاطخو اکر ءدنصق اودیا لخت ,:: یدنفا.نم ولاذبع ینومطق
 كارزیردنفا, ناطلس یارک ملسو ردرظفال[۲] هدنسهس خخ رات لع یلج نلضف ندنا

 لمکت هدموجت عو .لیمکت ییرقو. هرشع تئارق هج [4] یسیلج [۳] یطق
 هلبا رلرکف [۵] ات ملا طب تب ] یا اودناجب ابا یخ مو لنا

 ودیآ صلخ .یاکو ۍلج اج باک ناغو ٠ ردلالح رحس : راو یرانومضم
 لاج لها مارک هنظم لاخبسحرد )۰ راو یخد رلرعاش هجا و یدنفا یاقا نسج

 شوطن وق هفوح تلخ هلح [" "]( ناسنادم یابق همان تفایقرد ) ... ( نابذاحم
 [1] ازریما و رلقلاتآ و:یرلاغا .تواو یرالوق ویق اما زلرک رشفاخ  هقوجو

 هک مردنا نط ] هدنسهمی : HAG راو قّبحا رطس ییا [۰*] اق : 4 ء پ [۱]

 یسییج : ك [4] [(م)ردنکمقلوا [(یفیق)]یطیق : 3 [۳] [(م) ردیللوا ( هدنسهم )
 رازریمو, : ك [7] راو قبچآ رطس کیا [""۳):(م) .ددیللوا ( دنسپلایخ) یسورغود [6]

 بس ٩۱۲ بس
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 هموم تامولعم راد هغ رق

 هراهاشداپ ندیا تقبس یرکذ میدق هاکرظن دلج الوا .ردراو رلمرا غاب هاکچرفت

 ناقشاع نارا بویلوا عنام رانابغاب هرانلوا [1] نغ لها ردیاب هملشآ صوصخم
 كرهدیا رظن هليا رظن ناعما بوراو رلناراحم ورب ناحاسو نافزاعم بابرا ناقوشعم

 یارساغا یزافرفسندنا (یرلغابنروس) ندنا(یراغابیحاقهاکج رفت)ندنا رلردیاج رقت
 ندنا ردراذعلال نمز راز هفوکش رلجاغا دورعا هاکهوسم و رازنح یسلوح

 یسهلبق .كيارس هحاب ندنا . یراغاب درو سا "ندنا یرلغاب ابوق "ندنا

 .مدآ كس میکس شع قا یارک روع یالصم ہک جرش هرزوا راب هدنفرط

 هتبلا ندیا هدحس بودیا نیمز ریس هرکرب هدنوب ؟ردنوماه رازن عساورب زولآ
 هرزوا یسوبف - هلق كهاک زاعو. رولو برق بولوا لئا هثبراد تداعس

 ردو یحرات

a۰۷۰۷۱۲4 هدوب لدی دمع ناخ تابح هاک زات  

 ءانب فسوب رصق هاکجارف ) بودیک هیهلبق بناح هسرافوب ندارخ هاکدبعموب
 یارس هاب هلج عردالاب خ اکرب ام ناهج قنروخ رصقوب اقح ( ناخ یارک دم
 ررب یراهجاب یر شکد ود كنادناخ یهو "یرلغابو هاب "یرامابو ماد كنیرهش
 انوک ردرب هاکاشام هدیلاع نیمزرب شاوا ناشکدق هکالفا هترهوات ردنایاع ررب

 زونهو. هتسارآ و رومعم هللا راهرخ :ددمتمو خیطمو راهفصو رلءهروصقم نوک
 اناهجیلهجنابو یلغاب ردیا نایرج یرلتایح بآ  شلوا هتساریپ هلبا راراجشا لاهنون
 4ج (ناوجو رپ یور كنرفصورد ) [ه] ... "هاکهرسم ندنا ردرب هاکناربش

 رو. شم یهو شمتک یتوف بولوا رمعمو نسم هبنرح لاک یمهلوقم لاحر
 نکشلوا ناوتان یپلاز سشللق هبلکلاب ندنبحاصمو .شع هشم زو یسهیام نازک زینع
 ردراتنکی هدنز قیرطلاب یلوا یراتیکی هزات راردهرزوا ترح یرایور كلر هی

 "کرارد هدبتیم رب یرللاج و نسح ( نابوبح ةبوبع نیبجهن نيچ تروصرد )
 كب راو یشاه لاخ یبسهاد یه كنبرالاخ و  ردراتبش یراراتیه كنیراوسک

 . لها لاج بحاص هدهاز , شمهلد یراتسد [۷] كاکح رکد رانات كشم كشرزک

 لاخر :۷[4] راو قبجا رطسر [ه] اغ: ط ء ك 1
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 يلچساایلوا

 دارم ككره هليا قاراک هویش عنصم نوک انوک بوشیباب همدا بولک كرەديا

 زیزع ندناج بوش هر یرلرمطاخس كمدآ هدنرلکدتیا تمدخ هرزوا یراماصو
 كالد بدومو عم هبنموبات ردررقم كمرو ناجنکیا هدلاح نایرع لوا نرلهنیس
 روهب یربغو [۱] راسلم دوع هلراهرمم هدنرللا زلهتفل آ مالغ ربیهو راو یرلک اپ
 رولوا رطعم یرلغامد [۳] كرللوسافم ندهبیط هحمار بودیا قارحا رایرواخ [۲]
 قلاتشآ هلبا رلنا ربلد بابحا هجا هسرک مدآ نوکره عردانشور ماجرب مالک ةصالخ
 ناخ دجماجرب یراندحدم فیطلیمانبو یساوهو بآ رب ردیا كجتوارط سک
 هنیارس ناخ ناتسناج ماجوب ( ناخ یارک بحاص ما ) ندنآ هللاهرم ردیزاغ
 نفدصب یالعا ماقم و ) ردو یحشرات هرزوا یسابلع هبتع كنسوف ىح ردن

 ناخ یارک یحاح نباناخ یارک یلکنم نا ناخ یارک بحاص لداع ناطلس [4]

 هناخ هبط ) ندن | ردعدق ماجر, لکد عولعم یسناب ( ماج كحوک ) ندنآ 7 ٩۳ هنس

 رابک صوصخم تاماج نایعرد اما ) ردقبتع ماح رظمرب هجیلابق قالا ( یا
 یارس نادناخ ددع زوبتلا هرزوا یرلحیح لوق كنرلافرظ رهش هلح ( نابعا
 ردراقداص هدنرللوقو رلردبا بسک رخافتمرف ناکهتفلآ وندردراو یراماج ءارامظع

 وص كوروح هدر چ وا قرف هلم هرجا ر شوب ( نادابآ یانب یام تربع نایرد )
 یا هدنل و ینارتساغا ساطیق یفشا اما راو راعنصم رج انب جاغآ و شاط هرزوا

 ردنحمرات كلربقحو هنیرسج انب رکراک روک رب كباقا نایع
 ۰. هنس[ « ]هللالیبسف ریخوب خرانایلوا ردود هللایاعتقح یرسجو ماد بوشا كرابم

 راک اسم ماعطالاراد هدربچ واهه (نابیرغ نارقف هفاضل ارادترامعرد)[ ۰

 ردلوذبمیرلتمعت ناوخ هناوجوریو هیادکو یاب لاص الاوودغلاب لاسو هام ؟ردراو

 ريخ هنیرهاشداپ فلس بودیا ع وج عفد هتبلا ناراو [+] هنیرامع ینارس ناخالوا

 . هدزب لآ یعرکی هلج ( ناقنشاع ناراب مارم بابرا هاک:رسمرد )  رلردیا زلاعد

 ندهصی: 2 [4] كرالوسفم: 4 [۳] روخم : 2 [۲] [زبسهطق ]رلسلم :سء.رلیسام: كل 7

 ندتپ [7] [م ]روید [۱۰۷۰] هکردیسهرابع (هلالیبسین ریخوب) غم زات کدعارصموب []
 [ م ] ردبسانم یوا ( هنتراع ).[1] راو قیچآ رطس رب هرکص

 تب ۰

 س تی



 هیموع تامل ئاد هعرق

 نیعمای نبمآ نارودلاةیاهمنو نامزلاةبان ىلا هتلودو هرم ماد ناخ یارک تلود نبا

 یلهتخرب هدنناکماح كماج یتدوب ( ایز خم راترکید ) ۰۱۰۷۱ هنس یف ناعتسم ایو
 ردخش را شفلوا ریرحت هرزوا دقاک

 افصاب ناطاسوا دم ناخ هک ین ناد( یا رک تضالس نیا نان یا نایب

 انب ةبام رکو ب یدتیا هداراوب ۶ ۰ ۰ ]٩[ رازه دص نیت هنیک اپ ناعذا
 [۳1 ازف حرف ماقم هکزوا كرابب نالوا(۲] عنص لهاررد ینحرطمسز هدکدروک

 ۱۰۱۷۰ هنسا[. ه] اکل د افصمتاذ رورسیاح نایب یخشرات یدلبا رتک,[4] یلصخ

 یامرک ایوک عرداوه شوخ مام انب نشور هنوک رب رکد رات هلیوب ردق شم
 شورفم هلرلرصم ضایب ماخماخر تمیقیذ نوک انوک یشرف هل. ردانیس یلعوبا
 الج یناقریو یمغلب یرلحدق كنيرلانروق یهدنراتولخ ددع یل او ردشوخ مام
 یو یرل_ساط بولوا اللطم هلا نوتلا یر هلول هرزوا را ر وق عبصم و لقصمو

 ؟ردهفص نمثم لکش عساو رب یسهفص هرواو ردالطم هلا صلاخ بهذ نانحیم

 هرلماج نارومو فحت و رواد نالوا هدنسابلع هورد كتهبفات یرلهراوف یهدن-اتروا

 ردراو جدق ناورداش نوع تربعر و هفص نوملفو شهر ردیابات رپ ران او رداش

 هدنرالب بوریدتبا شوغارد نراندب نوک میس هلبا رلهطوف مشیربا یرلک الد هلو

 هدنشاب مش نوا رانوا شم روا [۷] رلابح یسر یسس هدنرللاو راهسک [1] ینونف

 مارخ هلا راتفر یسوواط یرلریلد وقصاموهلو سورو یحروک و هزاباو سکرح داتسا

 ردللوا هدنزرط ( رازه دص نیسح هنک اب لتعو ناعذا ) نوجا كلوزود یزو 1

 نوما لاکا ییانعمو ینزو [۳] [ م ] ردبسانم اهد یتهلک ( عبط ) هدر منص.[۲] [م]

 هک ن کم ردنکد روهشم یسجمرب هدرلصلخم هکنوچ ردبسانم اهد یمالوا هلا داض یلهطق هدایز
 یهدنجما هکنوح ردشدلک ای یعارصم خم را وش ]٥[ [ م ]ردو یعاشنلک یمسا هد ۲۱ ۲ ص

 رورس یاج ) هکلبیسورغود كعارضمو هدلاحوشردنا [۱۱۰۱] هتشابزکلای یسهک ( تاذ )
 (رتک *لضف ) نوجما كلوا ردبا [۱۰۷۱] باس اب هدو طقف ردیللوا ( اهکلدو افصم یآو
 طاقسار هلقلوا كعدقحهلواكسک | مدد یلضفیا یتعب (ک بت ۳ 3 نلضف ) گرهلیدیا نیلح

 ران یزو یزمریق : ك [۷] ییوتف : ط. یسوط : ك [5] [ م ] راق ۱۰۷۰ هجنلیدیا
 [م ] ردنکع یلوا (رلانح ینز یبش ) دوخای ( ان ینیز س ) هروک هالما لکش 1

 ۲٩ ۷۰ :یلح ابلوا تست



 .. یلج الوا

 ردقوب رلیسح نایراک یارس یبم هلبا رلهظع یانب ( ناور نابراک یارس نامهم

 زوی هج هنا عردراو رانامتی راغزوب ها ,درلابق که دنا کیا كياربس رهشوب اما
 رد رلببسح ناخ نامهم یارس نابراک بیارغو بیا رارچ وک بونق بورک رامدآ
 وشراح ادلج اما ردناخ ددع ید ھج ( نارک ادوس ناکهجاوخناخ .هرظنم رد )
 انب رمکراک یناقوفو یناتحت ددع یدب علا زوی یناخ اغا یزاغ رفس لاثم هلق هرجا

 برعو مور . ردیناتسزاز, كرهش ایوک | زدقو یربظن هدمرق راید ۸ردابیز ناخزب

 هرزوا یبهبتع كنيوق. صد. رارولوا نک انس هدنو یرلرک ادوس كمجح و

 ردوب یحرات
 ۱۰۷۱ هنس [۱] ایر, یاح هرومعم ناخ ےےرات هسید نروکم روشهراب

 هدنرب یه ؟ردب هرلادوا زاکی ددع یدب هل (نانیرغ.نادرحم *هلکو تمالعرد )

 ابرنک | رلردیا راک بولوا, نک اس رلمدآ راکب رایدلابرغ فراعم بابرا نوک نوک

 رولوا نک اس یراراکب یزرد و یجهیقاطو یراراکب یجج واب .ینعب [۲] یحشوبناپ

 ( ناتسزازب رازابیوسراح دقرد) ردراو یرلماح فقوو یراحاخ هدالرلنوب

 یناتسزازب انب ںیکر اکیبابق اما . ردراناکد ددع زوی كيب هاج [۳] ردیرهش هلج
 هوهف و یراراطعویرلفافخو یرلیزرد . رونلوب هیانین نوک ان وکع اتمه کردرلناخ
 حدمرد ) ردفو یرابحخرز اما ردقوح تباغ ,یرلهاخ هزوو یراحموقو هناخ

 فنکم ادلح اما ردرلاوهشوخ ماحددعترود هله (ناح تحار یانش ور تامامح

 عنصم هنوکرپ یرلبابق هلج اپارس . ردیماج ناخ یارک دمحم مظع یامرک لیکمو

 ایز هعطقر هلبوا اما ردرونرپ فبطل ماج روتسم هلا راتمهرک نوکلمل ینمرق

 یزرطو ح رطو ینانبو یعاوهو بآ عردقوب هدمرق زاید اشکلد مامح انعر یانبرب
 كلدبی ما وبو هلوا مام اشاپ ردیح هدلوبمالسا رکم هباشم هماحو  .ردرظفال

 ردشهاوا ریرحت هلیوب یخنرات هلبا طخ یلج "یلدروجال و یلنوتلا ءرزوا یسویق

 ناخیارک تمالس نبا ناخ یارک دمع یزاغ ناطلنلا تاتسماو تاریتانحاص د

 شمشودهلكر ندنعارصمیجنکیا طقف ردنوزوم بولواندفشخ رحم یعارصم یجب ۱1

 ردنن رهش : [۳] یجشوسا : ]۲[  (م) شلوا نوزوما هلغلوا

 هسح ٩ 4 ۸ .تس



 هلا زا هدم رق

 ناهانغل ناکهواژ هدغ زوفط هله "("ناشیورد قیرط فابرآ ۳ زح»)

 زاهزاخ» نوع ددع شعب هلج . ( ناور ئا زات هت فض رذ) [*] الوا
 ردرلفارب یوجن ؛ناشن "نادلالز ءام تاب بآ بان بآ هنوک ور یر نه کزاو
 چوا مدآ رب هدزوم ةام کردیننغ باسن ناخ هدنبزق یار اغا یزاق رفس اد

 اثم یزوک هنروط قوونح هتنرغوب ان مدیا شوت هلرظاغ یافاص یوص مودو
 وادا عولطنمرلاق لراس همشج هح یلاثما كونب و ردع اظ ءام قنقرو قارب
 ۰ ردنحرات كنهمشح اغآ دما هجا رهش اما»  رتدینهاب

 اغاذحا ترضح مرق ناطلس ردص یی تلادع ناع.مرکو فطل مم

 [ ۱]الضالالزبآ یدیازگ ۱ باو دیا شرا یرضخ هتنووک ی آ کک ادبه شخ زر یدلق
 هنس [۷] ارجایاحنع هدعاق كلدابا 7° یا ندننلق هذ هتخحرات یدلوا

 قیع ناک یارک دژ یقه نبا اغا"یزاغ رفسو یسهمنشج اعآ دعناوا ندنا

 هدرب قد قرف "هل ( ناتس ناح هناخا لنت ةدعرذ ) " ردراو ین ران ویع هڅو

 مالسا الوا ردراز زلهاخ لیلس هدرهشوک هحع نوحتحور ابو. کی د ناش

 اغا ناضمز [۳] یزوبنط یساغا ظاط و "یلنبنس اغا یزاغ زفشس و یلیبش ناخ یارک
 (نادلب .تالحم ددع ءاینا رتفدرد) " راو رها لشس هو لس ةاشنلغو یلئفش
 [4] افو یمهلم یزاغ رفتسنو  یملح ناخ الوا.  ردزلنالحم فذع . ۳: هلم

 ةدع قحزد )  زدزلنو تالحم رومشه [*] ۰۰۰ یسهلحم اغا مالتسآ و یقه

 یزاغ رفس ریزو ندنآ  یارنس رانآگنلاع ناخ الوأ؛ ( نابع زاک نادان ارتب
 مالسا رادرتفدو یآرتت اغ| شاظتف و ازم ناخ اک یلکنم ,دقخالضو "ارس

 اغا دجا وناو" یارس افا طالو هاتشو ":یارس اغ"دجا یساخا یلایو "یازس اغا

 لئتصفرد ) ۰ ودراو نامتظع یار هح و يارس اغا دعا [ه] شکم و یاس

 : یدیللوا بوش تی [۱) او قاچا رظنم کی3
 الما ینایح بآ یدیا زاک ۲ پودیا كشر . رضخ یدینسروک 1 ےک انب مشجر, یدلیق

 یروبنط : ك ؛ س [۳] (م) روهزکب هشیاک ای یسهلک ( هدعاق ) یءدعا رصمو ۲1
 هکمردپا نظا [«1-زاو قیچآ :راط سل" ییا ۲ه] یه انف 2 شش :"ینالغ بوق + 2 (4]
 (م) رویک"قوجت هدرلفتلرب رایللوا ( شالما ) یمورغود

 دا 8: 8 ےک



SL ET 

 مدق زرط هق روتسم هلا تمهرک هتشوبراخ بشخ همطح یتسوا اما ردانب رک راک

 ردراو تساحور تیاغ هدعماحو ندنعودلوا اسب هللام اع اما ردرومعم هللاتب

 ایا اصوصخ ,ردقوج 7 ۳ ياحلص همارک هم یحاص لاح ناو

 راما ندا یاحلص هع و یسهجاوح بتکم ج ولقمو لاب وطو یدنفا ... برع

 نوا زوی الوط هجنراو هبارحات ندن-وپتهبق دق عماجوپ اما, رارووب مدمماحوب
 .عماج نوردو  رددوجوم یرامادخ ,ددع نشت هدنجماو ندقایا شب اضعو ردفا

 یحدو [۱] رابسرک هرزوا رلاهنم دو ندب راتخرد هشم ددع مرکب هرجا

 كرل ناشيلاع ناخ 2 A كعماحو , ردناوط هداب دق زرط منصم .دنتسوا

 رامنصم تابولصم هزیوآ .نوک اوکو رلایدابنق شمرک , راو یلفحم یربهناخ تدابع

 وص كوروج ارز , ردقرب یرح كعماح وب اما ردفینم لفح رب شاوا نیز هلا
 ا دو ,یسوبف ناخو یسوف هلق ردبا نایرج ندنکوا یسوص هلق یسهرد

 كمماج رطان هنسهحاب هبرت یهدنفرط هلبقو هدنراسیو نو یسهرانم ےدق زرط

 ها قالوا عقاو هدنجنا ومش راج [۲] ( ییماح باب هجوق ) ندنا راو یرلهرح

 ِ نها ردعردق عماحرب لمراتمشاطو لتممرک دو ردکلام هیمرنک تغاح

 ددع ... هلح ( نادحوم دحاسم ددع ناسرد ) ردیرلدجاسم هلحم ادعام

 اغا یزاغ رفسو .یدجسم [6] اوف [6] هلج_ردراهبوازو _ تکنو [۳] یراهقق
 . یدحسم ۍزاغ رفس هدنکوآ ینارس

 اشم نالاع هسردم مولع ر ی شاط ددع شب هرجا رهشو

 یلکنم هدقح اتم الزا ردناطافحو نادحمو نارسفم سیردتلاراد ددع .. . هل

 . یسهسرذم ناخ یارک بحاض هدنبرق یارس یخ یارک

 ةشوکر کج نالفط ی ردقو یم وصخ یارتلارادو تدغاراد ا
 ناخ Rx ارج ردنآوخ دجما شکم ددع ید نوا هلح ( نارب

 . ردرومعم یرلبتکم ناخ یارک دو ناخ یارک مالساو

 «س [۳] یمماج ابوف : ط ٤ ك س [۲] ( م ) ردیللوا (رلشیربک )یسورغود [۱]
 یمورعود [4] [(, ) ردلمتحم قتلوا (یرلهعق) یمورغود روهزکب هشیلک اب ]یرلهقف : ال

 ابوق : ط [ه] ( م) ردیللوا ( اراج )

 سس ٩ ۰ ٩ تتس



 تارخ مه بحاص و مرک بحاص فوقو لها یارو رپر یرب ندماخ عمطو

 بابرا و لئاق هزوس قح هدرءهرواشم ینعی هدر کک عی لئام هانسحو

 [۱] شلوا لئاث هنیراتبح فرش كراهللاءالوا رانك هع لئام هلاک باحاو فراعم

 یرخا و هللا ةفرعم و اند تفرعم ر نف رازه دیشر و فیرظ [۲] نادئلب

 یسینآ مه امنادو OA Sr بحاص بانج مع یاقنعربو كولس بحاص یحاض
 نک هلنا رلهتسک ندرهدلا ءالضفو نقفدم یاملعو راح ورب ناحاس یسلج مهو

 رللوغشم ههو هسرغمولع نوک و 5و هبعرم# مولع هثحخایم هدنسهععوصو یدحو

 یرافیلب رامشا هریک اپ ییاتفج بولوا یناوید هدرعش لع یخد كنبراودنکو یدیا
 یرلسکو راکبولوالوغشمهلا هللارکذ ای اد اما [4]ردباصلخت [۳]«یاخ » کردراو
 هنوکون یدرلرتلفافک هللام انغ بولآ ماقتا ندرافک بولوا هللالسسیف داهج

 بانج مدمروک راقواب ناشلاع ناغرب رادجات روالد رورس راریو رادمان هدیرمشمرب

 عباوت هدنرارع تدم ارز هديا دایزر دايز هللادنع نم نراقوو عقو اعاد ایرک
 هرجا یارس هحاب رش بودیا هتخورفا غارح نرلکولعو یراوجو یراقحاولو

 ثدامس ینآ هزعلابر ردرللئام کا راع یرهش بودیا تانسحو تاریخ

 یربغو يرارانآ کودتا تراس هدیارس هاب رهش الوا ) هديا رام هلنیراد
 (نابا لهانیطالس [۵] عماح ترامنابیرد الوا) ( ردا ناسو نابع یراناتسرام

 ناخ ندراتارخ بحاص الوا ردبارم ترود یمرکی هدیاربس رهش نورد هلم

 فلس هرجا راپاببق یلوروا نشروف رومعم ددع ییا هرجا یسلوح كنيارس
 یارک تمالس نا ناخ یارک مالسا یزاغ هدنربو ردرانوفدم راناخ ... ندن راناخ

 یراهف و دنص راردهد وسا هدنحا رونرپ هو هلب رلع ویو و باسناو دالوا نا

 ردراو یرافاقوا و یرارادهرت و نیز و رومعم ىق روتسم هللا نوکر س فوص

 ناتم یرلراویدو رد (یعماح ناخ یارک بحاص ) لصتم هرونرپ طبهم ةبروت

 (م) [ردقجهلوا (نادنخس) هجمنظ ] زادنلب : س [۲] شلوا لصاوو لئا : ك ]7
 رطس ییا هدنسهخ س ]٤[ (م) روزاب ییغیدلوا « فراع» كنصلخ ( ناناخ نیلک ) ۳1

 مماوج : 2 [4] راو ی



 ا

 یراهاش محو نان لآ یتح رداشان بیج و بیرغ یراتموکجو یرلهدعاقو
 [۱] هدرازک او ردقوب یراماشتحاو تمظعو تایراد یک رللارقو راهاشداپ یربغو
 هنیرل هطخ ونکس اما رلریدززهعا تعدب [۳] ردقوب [۲] زک روک ندنمهددو ابآ ارز

 انا" هدمرق ریزج .یسغا نامع لآ ردیبحاص هکس هقشاب ارز نوسلوا قشع
 پولوا مهرد ر يزکبس كنسهقا ناخوب نکل . رُع هدهفک اما زمع هدنیهرا
 نیا نا يارك ډګ ناطلسل | ) هدنراکس ردها ضان شموک .همرص راملاصلاع

 هدرایدوب ردشهلواریرحوید [4] (یارس هحاببرض هرتننع ناخ یارک تمالس

 بودیرا یراباسحیف هنیزخ ناک ندنرللارف رفاک عیج اما ردقوب یندعم شموک
 رایراجندن | .افطصم دم ندنا هلالجلج ادخ مانب لوا هدنسهبطخ اما . رک ها

 بررعلا كولمیلوم نیفیرمشلانیمرحامداخ هدعب البرک تشدنادیهشوینل مع نیاو افص

 ناخمهاربا نبا ناخ دمحم ناطلسلا نیرحبلا ناقاخو نیربلاناطلس نيقارملاو محملاو
 تاغلصل او غاحیبقلابحاص ندنآ بود ناخ دما ناطلسل انا ناخ دارم یزاغ یخا

 ناخ یار تمالس ناطلسلا نبا ناخب ياك دم یزاغ ناطلملا ةوقلاو ةردقلاوذ

 بیطخ هجن راوهناخ یارک یلکنم یارک یجاح یارک بحاص ات بود .... ناطلسلانبا

 نتیآ ( ناسحالاو لدملاب یمأی هلا نإ ) هظعولادمب بودیا دایهلب وب یرلناخ .دادجا
 یهاشداپ هنیدمو هکم اریز ردپا دای مدقم یامعلآ اما ردیا ماع هبطخ بودپا توالت

 ياع لآ ادتبا ندنغودلوا هدنلا نایعلآ .یرابصن كرلناخ هلو ندتنح ینیدلوا
 كراهظعوم یکیدنا توالت هدرهبطخ و رلردیا داش ینادیهش حاوراو دای هدنرلهطخ

 رلبیطخ نرانیدحو یرلتیآ هنا بیغرت هکنج هلباراکدب رافک ینیملبم تاغ یسهاج
 شوخ هللالیسف نایزاغ نادهاح یالارب زسقللس و هفولع هک اقح رلردا توالت

 [6] ردرلتلادعو ناماو نما تباغ هدنراتالوو ردرلناملسم

 هللاهملس یزاغ ناخ یارک دمش نسحقلخ بحاص دیم قالخا فصو رد

 یتتمو راک زیهرپ :ندمارحو رادنید قولخو ملحو نیدتمو طاص. تیاغ الوا
 هزوک هرلاکس مز [4] ردردقو : ك [۳] رکودروک : ۵ [۲] هدرلزغاو : 2 [1]

 ردراو یرلتلادعو ناماو نما تباغ : ك [۵] (م) ردیللوا (یارس هاب ق)

 نخ ءا



 قاموا كس رکسع معرق

 رکرابزیرانازقما یشوحرهدعدآ زون یي هدنش وق ره بویلغابهتبرلف ورپوق كرل

 اتنا یراب رد یک ون وف هرزوا رارکراپ جاقربو بولوا لعاب هاب راشباققاهوطءرزوا

 یالآ رب قونرلتال کام یرضو راو یرلتروف شک و یرادشارواقیعی یسامردصانزو

 رارلآ هدنوکرب یر قانق نوا کردون یزاداتعم اما ؟ردراراکشودع راتف رابص رانا

 یزلکدنا ندنآ ناه ردقو یرلرابتو یراکجهیو یع كنیراتآ کهدنون بار
 بوللراووب هرک جاقرب زلتآ - راررءولاص هلا یزلئالغوا رب هرلارحم نرلتآ یک
 هدنتل آ بوشآ یزاق یراثآ هسیا یرفس شقرک | راشاب هفمالتوا بوشانواو زانوآ
 بوزراقحبولو بوشا هدنرلتلآ راقیراتوا نلاق ندردلب شمورق یب یراتوا نلوا

 نوک یللاقرق نامز یرلقدلغاب تآ ءرفس اما رلزمر و اپرا هنیرلتآ الصا راز
 یتزلابروط ولود"هلنا را ندنراشاب زورو بش بوسرو قولتواو نامط هنیرلتآ
 نامه بوشوا یرارداح هدنساتش تدش كراراید لوا هدراتا هلحو ردلکد كسک ۱

 یتسشا كزافونح بونلغاب هلشق قاقوط هرز نیراحتوا ]٩[ كرافاحوح ترود

 یک رداج بونوق هرژوا رلقوبج ناغلر وغا ابع یهدنساقرا بوق وص هرب نرلحوا
 نازک | بوهشود هزززا راق دلا یسک یی [۲] ینسکرح كننآ ا

 یسیدنک بولوا یلغاب یشکرت ین یتادصو یحلق هدنسهناخرک | بوبوق هنتلا یاب

 حابصلایلع زلط انیرع هلج بونتروآ هنتسوا نوط كوك بورقیج هل نیکلموک
 هنسهفایرداخ قل رومای هدنتسوا هحینقلاق ناه” بوق نرلکلمو زر” یوامو یزعرق

 نالتعصاف رنو ندنرب نالوق یرب كن آ هوق ةا تآ نرک | بونشود هک

 تآ نشکرتو یغلق بولوا راوس هننآ هرجا نیلا ةفرط ناه بوکح ناالوق کیا
 لّوا یسودنک و تآ راطروت بوروا قادنس نیما یار هآ بوئشوق هدنتشسوا

 قالا رب ۰ شفلوا قاخ نوجا رفس لصاما  راردبا هار منع بوزق هداتش تدش

 كچ وکر وب [۲ ]تانک قیرمشو نیدلارونو كنافلقو ,تلناخ ناه اماریموق ةادخ ,یقولخ
 هحبتن مالسلاو راو ینجرداچ ,[۳] وکي سرب یلهنیزخ نکس كناخو یراقجابوا هک
 نوناق كن زاناخ .مرقاو. . اردزکے شل هفرطز, یک یرکسع روپامج یرکبع مرق مالک

 ندز هعهداشر + ك[ ینشنکرخ : ك [۲)" كرافاعوتح :ط . اقا ونخ : 3 ءس [۱]
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 تین رکید من دبع دو كنب نیسکبب را یا بجا هک درج ناھا حکم
 ندرلدالوا ,وزوم .وروب بولآ ماقتنا ندناتسرفاک عبج بوشارفس هطارکبع نيد
 كنب نکس روک ذم اما رلرروتک تیالو تبالوو رلرریتک هج رق ةریزج بروم

 هدرابوک یک هدنبرق یا رسهجابو هدیا هاب هدنناب ناخ اعاد ادعام ندنرکسع راتات
 یکم یل و دن زاب ناطیلپ :یرانوب کرجراو یرللوقوپق لرے وا نکأس هدنراراطواو
 لوا اما :ریشموق رکبع زادنا كنفوت ندنربلوق تدامس ةناتسآ [1] هسا ناخ یارک

 بولییوج رلهفاط وپ هلامایا رور شبا یرالوق وپق كيب قبا نوا لماک هدرصع
 هدنراننشد فارطا هت نکل ربرلشلاق هچهدایز ندکیب چوا بولیزوب یی [۲]
 هدننکش یٰلوق ناخ الا رونلوا دع وید رار [۳] ۍښلویق كيرف كنب کیا نوا

 ردیرادالوا دالوا يعوق یجروکو نیکرح و ءزابایالار ردرللکد رانات اما .زدرلشلاق
 هرفس ړګ نامع لا یتح ردشما وا رداص تنابح هدنامز عج ندرلن و هنامع لاو

 یلوق وبقوب نوتنآ كيب ییا نوا کیر وک اب ةمزج ۃرااخ را ها کرج
 ا سا انا رونلوا مبه هتیرلوفویق بونلوا لاسرا نوجا یسهف ولع

 ينویاه صاخ هخاكيبزوب هرک, U نوا ریه لیامور هرزوا یهاشداب نوناق

 رو ښ نوما بول :نینکو صوک هفک ,نفلجرخب [ع].رلیضاخ.رلناخ هل بولوا
 ییا رلناخو [9] ربنوناق زوروک . نسهببساحم هلرلبچ همانزور و رادرتفد هدتل ود رد

 اما رخل يرو تصخر .هقلاح هاخرتهم تاق رشیدیو یلقاریبو غاحنس ییاو یلغوط

 زرطو یراورو نایسارفا زرط هلق ندنرلدادجا هدنک وا یرکسع سو

 هوکسع شابرضاچ هرزول ,ينزو مظع هک اقح رولوکوو یرللبطو انروس یدیشج
 راهم ڼو راطقهنو هوډ هڼو هبرعهنوخبطم هنورالکن و, هناخرابه و هناخسیس هن ,کردکلاه
 پویلوا نابشن رپ ندهاکنب و .راب هاکرخ هو .همخ هڼو .كيفوت هو بوط هو

 رک [>] یلقادیپ يربلاویناوصو یلقادص یلتآ ِتلاص.ددع كيب ,نسکس ناه
 رد, راتآ هج نشوق نشوق ېره هلآ و يرلنآ ك زوب هرک يديو,هرک يلا

 تلنطاع : ۵۶ لمت [4] لوقوپق :. ۵ (۳) :بولس ول : ذ «ب [۲۲] ىا ۰
 ۱ لقادیشا : 4 (1] ردیهاشدا ناق هلو : ك [7
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 یوناق مرق

 كننبراکب نیربشوب [1] نالابومییرقبورواج-لق ب ورک هع رقادتبا نکرولوا كلام همرق
 اذهییا ندنرلکدرو نزتخاهزک اپرتخدادتبا هرلبزاغوب ناخ یارک یحوجکردبرادادجا

 نوحکنآ رارربو هنیراکب نیربشوب نیرازقیراناخ مرق میجعردناخ یجوجنوناقنالآ

 رلازصبسنلاببسخ ددع زوبچوا هدنتل | یا یبنیرشوبو راردابرقا رلئوب هزاناخ
 نکاس هدنلیاناوشقن هدنتلآ یغادرداح کرذیراقاع وا كونب هلببقو موقوب هک اقح رذراو

 رانو کردیراکبا ریاد یسیحنجوا ردیراکب [۷] نوخبش یرلکب یوب یجتکیا رولوا
 زفس هلبا ناطلس اغلق کرولوا دع یرلکب نیربش بونیب بونا هلبا تیک كيب زانوا
 هدرلنو کردلروصنم رلکب نشارفسهلبا ناطلس نیدلارون هدنلوص كرلناخ اما رارشا

 لئاوصورقادص هج ردکی اق یزاغیرلاوشی ةمشج رس ردقاع وارداه و عیحش تیاف

 گرد رلکلام هدنکی رطبروز یلهالک هرزو نلهرز یی یهو كسب یعرکب حالاسرپ

 شاوص شوروا ر مکناغیه ردراشمالوا نادرکور هدنامز می ندنمشد رب الصا

 ىلا کی افو ردربشلک هلاص تآ هرفاک لروصنمو هللوق ویق ادتبا هسلّوا شاخرب
 [۳]"تبو یرلکب تقنام هلح ردراو" رلکب ازم هدیزک ددع قرق زون هدنللآ

 هدنل وق ناطلس ندلارون یرلکب یلارواهلج و یرلکب [4] نوحشو یرلک, ناخراص

 نالوا لیم یتلا شم زوب یدیوو ردتسوا یرلکبنربش ندراکبوت اما رارشا رفس
 ردق ۶ ردراکلتفح عي [ه] روا ردع كس یتلاو ردیوک زوبتلاكيب هدمرقة رر زج
 ردنککمقرق هدرفس نیحاما زولوارکسع كيیلا یرکیو كييزوب هل ندرلارق
 هدمرق یسادعام بودک هشوروا یرکسع رانا كس لکت هستیا داره راناخرکا

 ترود  ردققح یعودلوا یزرسا قازق كسزوت هر ترود هدهرق سه ارز رلق

 لوحوک مان هبنوق ددع كيب زوب هرک چ واو یرلتروع كراقارټا ید كرزون هرک
 زدراو یرلهرفک یدوماو ینمرا و مور هدكس یعرکیو ردراو یرازق یرادالوا

 ههه ندنغودلوا هدنحامرق یرارسا قازف ردقو ردقوب یرلایاعر راحو كرف اما

 [ (م) ردیللوا ( توحس ) هکمردا نظ ] نوخبش : كل [۲] نیلااوم : ك [۱]
 (داتوا) هک مردم ا نظ 1 رایوا : 2 [0] نوجنسب :.ط . .نوخبخ : N هعو : دا [۳]
 [(م) ردهدقلزای هدنلکش ( راطوا ) قوچ كا هکردیلئوا
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 یلج ایلوا

 هنزخ و انما یرغ و رلزورود هدنفرط ناطلس نیدلاروتیسیدنفا.ناوید و : هدنفرط

 رلرورود هدنفرط" یهمانزور هقتشاب هل یرلتاک ناود و نیمزتلم و راراد

 هدنجما رهسیفن همعطا نوک انوک بولیکح ید [1] طایص ناویدلادهب یخد و
 فرصهدرلنا یا تآ رد رابهذم فاش راتات موق اریز  ردررقم یتا یاط رب هتلا

 یضاقو [۲] یتفم و ناطلس نیدلارون و ناطلس اغلق هلبا ناخ یراماعط وب .ردلالح
 [] رلرهقشاب رایضاق یربغ [۳] رلرب ماعط بوروطوا هل یسالنم رهش و رکسع
 هلیسادخیتتک رلیجوبق رلرب هدریرب رلازیم یربغو یلروصنم و یب نیربش هلبا ريزو
 راس و رلرب هللا كب رادرتفدیرلهمشا كنرالوف ويقف و رلرب هدریر یرلشاب یحوف

 راناطلس قازف هل و رلر ماعط هدر رب هلرلاغا تواو [ه] راقلایا نیمرلم و انما
 هلیجهمان زور [5] یرلبناک سورک هلج و رلر هدر رب هللا راناطلس هداز ناخ
 پولبکح ید طاص هدرب کیا یعرکی هدننوک رلیلاع ناوید هلبو لصاحا ار
 مالسلاو رولوا رلان و اعد هفاضلادعت بودیا عوج عقد ناوید بابرا هل

 ےک

 ۱۲۸ رف ناق چ
 هدمرجوپ ردرب نام یا شع زوب یدب .رادام راد هل مرق هری زج سفنلاب

 هلح یرلبصت و لزع كرلضاق هل رب قلبضاق ترود یعرکب هلم .هدهریزج نالوا

 زدرب اضق ترود هدنلا كنامع لآ هلا قالوا هدنلابا هفک یدرودالا ردهدنلا ناخ

 اتا لمکم و فاکم ندرلکب هله  ردرب توکح كلكب قرف هدمرف هل و

 قازق نکلکی روا و نامز یضعع ردسحاص لع و لبط ؟ردیکب روا نالوا دحرس

 ا لا درج لبیک :یب نزگ هرزوا نواق ندا زاروا ءراناطلب

 ردنایزیکنجل [4] بیسنلا بیسحهنب رارولوا لصاح [۸] ندنرازق ناخ . ردکلام
 ناخ یحوجاریز یدیا یرلهت آ مرقلوا ندنراناخ [1۰] ندمدقنام کینیریشو اریز

 ناخ یعاعط:[۳] (م)داو ( مالسالاخیش ) هدنرب ( ققم) هدنسهخن ك[ ۲[ طایم: ۱[2]
 یسورعود [51] رلقلا۲ : ط ء ك [] رلر بورونوا دلع هقشان : ك ۱ رازب راز هلبا

 ندنرللوق : (۸] مرقراید نواق :ك [۷] .(م) ردنکع قلوا ( یرلناک رس هریک هلجو )
 مدشام, : ب ,[۱۰] بیس و بح : ك ]٩[
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 ی رهش یاري هاب

 مالسا شنوروکی با رظانهننادیم یار یز و ردکناخ يارك رداهب یر,وریکیناخ

 هرزوا نایزهکنچ لآ ءدغاق بودیا سولج رلناخ مدربجن ورک .و و. ردکناخ یارک
 راردیا ِتلادع و لدع و نم زکح مکح بودا یهاشنیش ناوند

 نایزنکنج لا یارصا هدعاق نوناق نارد نارد
 یرلاوقوبق میخ هنشبا رارق هدنهاکضتفعتورک یتق نه ناشنلاع "نام الواا "
 نک ات ہدنر ولرب سکره هرزوا ناکرا و تادا .بورشواق لا یرقلخ "یءرقاو

 مرق و كن آ کرروطوا ناطاشت اغلق هدنفرط خان كبانح ما ناخ [1] بولوا

 [۲]شرک هدنتیام قرش بناحكمرق ندنا ردیرپش دحسمقآ یهاکشت هدنشکلوا
 ندنآ ردنا مکح هرلارق هراب زونحوآ هح راو هنیرلهبحات یرای و وکو هنسهملق

 ولزوک ا ندنسهرد یحاقا بوروطوا ناطلس نیدلارو هدنفرط لوص كناخ

 هراب یللا زونکیا هحمراو هنیرهعلف طابرآ و [۳] کشکح و هنشهملق روا و هنسهعلق

 تموکحومکح بوبلکید ناظلس نیدلارون هدنروضح ناخ یرلاوعد نشود هدرابوک

 متلب غسل ری بودیا مکح هناطلس نتدلارزن و هناطلس اغلق رابانجیلاع ناخ اما  ردیا

 خسشهدنفرط غاص هنی و" ردیا مکح هه بوزاي یناخ یارغ یارفط ینعی یهاش
 رکشنعیضاق هدنفرط لوص و :راررود رابتفم یحاص بهذم جوا و یننح مالسالا
 ترود نوک كم رق هربزح و یسالنم رهش هدنناب تادآ كن یدنفا لع یضآ رم

 عطق بولد هززوا ؛ تقد یرلاوعد نشود هدنرلاضف تحن :رلروروت وا ینضاق

 لوق رب دوخایو ع رش فالخ رب یرب انفاع مهللا  رلردبا تموسخ لصف و هقالع
 [ع] تیضاع ندبا مکع لطاب لوا راب لوا راتات"یاملع هستیا مکح هرزوا فیعض

 هرزواقایا اغا یزاغ رفم"یریزو ناخن اما  رلنمریو ناما اللصا /رارلهید هلا« شاط

 هدنلا كن سیادضبتک زانجویق وا" روروطوا هدنفرط ناطلس اغلق هجا -رورود

 ردق وب رايج وق هدناوید ون رکح يرنيا یر اش بوزک هلا كنید شۈ

 ناطلس اغلق ؛رادرتفد وا: [] لردهدتمیخ. :هرزوا قابا ینو ,یرلغا توا نیلا
Pe hEتک  FEY Nیفورظود ۱۳۲۷  

 رزورود هدتمدخ ماقم : ك [ه] (م) ردنللوا ( ییغاق)
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 ی او

 زکذ ) ردراو یشوروک كتتارمم رلناشیلاع ناخ دنبوت :بفاح پوس كو روم
 قالوا یمه رد غمار یارسهجاب رېشوب الا (نانتدلاعناخ یا رت نیو روک شیاتس
 هر تولوا هللال.هسی دهاح نامه اما" توا کک ع امنو ناخی وج هح رک ها

 تج اس ناخ ئا رک نخانسهدنخشیراب ۰.۰ هتساما نفمنک هل رولواتولوا دنقمهنت رامع

 بۇدا یه دنننهرد قیالس بولوانآرود هاشداب ناغلاریظعولوا تولوا روهظ

 نایآراغ یراهرد.قحالص یک راته زدزا توت راع "ندنهشد عم یعام زر وطوا

 هحابون ذاب ,یدب ماع تونندیا دا يعدنا یاو نکن یازعب هاب و ب وق

 زظن هیارظنناغها.مدآ یاسا تشب یارسو زدیا ماعا نیازمت نشناوروک تیار

 كابن لاقعاو ردیا نهدرب تشکنا هزورضلانو  رولوا ناربخ وهلا وو هتنیمد هنيا
 رادلال یزلناسل كرافاضو منم هدنفاضوا هجنرک "رد و ں یاسر .قحالوا

 نهاوج كلك ردقهزذ ءدشزوکو ءرطق هدایرد هعاطتنالا ردق لع زیصقار رقخو اتا

 تناح كناشگلد یارسو الو لهدا ع ورش هفصوتو فرغت لېد [۱] هلزمراثن
 هش وکر اج لاثهملق یسهعبرا بناح" ر+ارسهاب نوخیضودلوا راما غ اب یسهمبرا
 هدنفا رطا كيا وباما " زدنصاشا صاخ یادی راوید ان شاط "رک زاک لام یدادش

 باولواسداتعلآ تب شب ی رج: رادامآرثاد". .زدقون یزنق دمی قو یربتدب نادند

 هناخبرض هنمناح لاش یربالوآ -  ردراو" یزلویق رمد ناتمو یوق هدر تردد

 نانچرالکو ناریکنتشاع و :صعاعرالکو ردراوس وواکک خط هدفرطلوا ب ۵

 هل هلق تما یسویقر و :ردیسوپقهاب هنونج سنا یخدیمویف ریو رادرا وی رلهدوا

 وب همرح ودنسوف نىاز وک یی غ دیر “ودندن وؤ وک, کش -فوشکت

 زددیسوقمرح كوب ودرود رلاخا مداخن هرق هک مرا هاب رهده را" بولپ رکنقوق

 اغ ناهجو یلهعاقو نشنهاش تاقردناتاق ددغ شه ۳ هدنجمادلرلوع ونو

 ثهاشداپ رب یرب نه ردرلء زا نوت تاریخ ناولو شه نول ک ان و ) ددمتمو رلل اع رصق

 یتعی [۲] زافص مدآ ثلم چ وا هنیرب یه امور اچ واهل و ردن لات را

 یارکبجاص شنورکړپ رلرید ههناخناویداود شور رک درا ناسک رد زاها نا ويد

 1 زدم لاوتسمو حرفا: ك [۲] هلزمزان : ك « س [۱]
 تا 4 سس



 ی رمش یارسهاب

 هسخ ور ردیبدآ .تکی همرک كيب زکس لماک یوط هبرض ندقرش كيارس هجگابوب

 ردابیزرهشرب یللوط خیسرف رب لماک هليا یعدآ یلایر, , | ردلکد یعدآ یمدآ نایب
 هاب مدا كيب زکس هلیسهوطخ تادنول هدنزاما,  ردتدآ كيب ییانوا خ-رفرو

 نشمشود هنجماهرد عساورب لاق نجلا یباجکیا یکیرهشیداوار  ردیرهشیارس
 یکتا یلاعت هللا مایهدرلابف یهدنناحییا یخد كونب,  ردمظعرهش مضعم داوسرب

 وب . راو رلابق. یلاراغم بیهمو بیرغو يح ,شفلوا قلخ یک یکو هودو. لیفو
 کا یونی را تاج یک, روج ناک ارج رج یر فار یہی اع اا

 هدنبونجور لو دحسمقآ هدلاثو یلوب دروب کسا هدنبرغ فرطو یلوب قجالص

 ردقوب رللوب هار هاش هیاربس هچتاب یریغ ندلو درود وب . راو یلوپ یسهملق ولزوک
 .تیاغ یرلدی یریغ اما  ردقوچ هتبلا یریلوبدایپ [۱] دنامرط یکی ک ندرلاق اما
 هجاب هدنجما هرد ینشا هجنلک هنشاب یرلافات كرالوب ناک ندفرط ترودو. ردیراص

 ناخ یحوج ادتبا یخد یصار, كنسهفید یارمس هرهشوبو . زعروک یرهش یارس
 هما بود نیا میشه تولک ناھن ییا یارو ورا لیا ناو و داف

 نک .ندنرهش قجالص ندیا نایرج ی هدنسانروا ات كرهشوبو ..رلیدید یاربس هاب
 یرانامرکد_هع. .,رلرید وص.كوروج ددنغودلوا وص لمعتس تی نوص .هملشآ

 ین بناح كرهش بوروتک.یرلتار وذاقو تافرخ م كس هجو بورردتیا نارود
 هدرو کسا بونارضوا مرلذاتسوب كبشمهح و هرلامبای-آ هج و رهناخهبج هدنسیفشا

 كرهش هدنرزوا وص كوروچ و و. رولوا طولخم [۳] رهن یغشا ندنا هدعب . ردیک

 لرهش وبولیک هتنایر ندننایر كرهش هلرلرسج جاغاو شاط هدر, چ وا قرق هدنجما
 یحرقنوک لعل ابارسو یا رک راک هل یناقوفویناتح .تاقردنآتاق هدنراسب ونی

 فاصوا ) ردرلنادناخ یلهحابو یلغاب هحراو هنبد كرثابقو هراریاب یلوروا تمهرک

 یک وربدو یلراود شاطو ییتمهرک زویشب كيبترود هله (ناناحناخ نایعا یاربس
 نتدیا ارج هدنجما كرهشآدلح . ردرلمظع یارس یلهزورد عنصمو یلهج ایدمآ رم

 س . ردقو یمسا ما هدراهخنن "رکید ] هجاقر : س [۲] قحهامرط : ك [۱]

 [ (م) ردشلزاب ندهرکوص هدهنسهخسن

 سم 0۹۷ بس



 یلچ ابو
 [1] رخایوق هاکهربسم هاک جرفت رب هلو هدمرف راید لصاسا "رولوا مئام کما
 رومعم نارودلا ضارا لا لامالا تهاو یادخ ردزالوا مرارب یک مح نابادخ

 "بودیارلافصو قوذ نوک انوک دەل رۆ. زك انداو دعب - نیمآ هدیا نااار

 یرہش الص یسا

 یمالص همج هدمرق هررزج و ادتبا دارم ندعد الص کسا اکو كد ندنجما

 هدنفرطبرض نک رک یرهشو راریدیرهش الص سا نوحغودلوا توالت هدنوب

 ریس یرلراغ یهدرلابق نیلا نالوا هدنبناح کیا كنالص کساوبو نرلهحابو غاب

 ینعل عرق رمش ةدیزگ و میدق هاکتو مظع رهش فاصوا

 یارسهجعاب مسج داوس دامعلا تاذ مرا لثم یارک ناک نایزاغ راد

 هدندروب قجالص یکسا مرق حاف ادتبا هرزوا یرللوق یرلخروم رانا موق

 یارسو ناخردژاو نازاةوندنرلرهش[۲]وسیو نامرک و طالخاو ناهام قاراوا نک اس
 یارس هجابوب بوبمغص هدروبیسا قاره سانت كلرهلک رانا" هعرق ندنراکلوا

 بولوا یلوتسم هل رلوزابو تسد هنسهریزج مرق نوتوبسوب بودیا نطوت هدندرو
 هغامقح ككرافک ء مشطندن رانامرک بولاق هدنزلدعلق یرلرفاک زونج هدایرد تل قاحا

 هلا تخارز ندا ر ولوا یلوتسم اللعو طو هنرلت ال و ندنعدالوا یرارادتفا

 ندرانأت موف .بوریو راناوارف لام بودیا تمجارع رلرفاک هنیرلهفاط رانا نایک

 ىلا یلاعت هللاهرم راردیا نادابآ ینارمس هجابوب بولوا اقنع رانا موق قارل ۲  لالغ
 یجوج مرق هریزج حاف ثعاب هنیرام ادتبا كيارس هحاب یدما نارودلا ضارقا

 ینشآ ندنجمآ .یسهرد قجالص یکسا یخد رهشوب ردراشلوا [۳]ناخ زم وطراو ناخ
 ارا هنیرانک دروب سا ات ندنسوف قحاللص بولوا عقاو هدنناب کیا كئءهردآ نیا

 كواو و تف كنيد « تای هدرهخسن ضعب یسهلک (وسی) [۲] خایوق :ك « س [۱]
 ناخ نوطرا : ط.. ناخ رم وطرا ؛ ن ءا مځوطرا 3 1 (م) :ددملهکر ح هلس وکس

 دنس 04٩ ك



 تک شی

 ۲ ئاد هنلقآ

 عارتخا, رلتهالع نوک .انوک. مرجما.غاب وب ,نوجما..تفرعم ضرع نادیشج :نوتفوذ
 هینطنطتمق تم هییط دی ,رکم راران] عنصم نالوا هدملشآ غابوب هک ,اقح.یلشما

 ,نرلح رات زلم زوصقمیقاحنل وا رک د عینصم | ری اما ., هلوا هدزاومهالتسا, نالوا یرهش

 [۱] رد رات كنساع تربعرصق كلزعدنفا ناخ یارک رداپ الوا ردیا نام

 ٩ ٩۰2 هنس نابوخ رصف یح رات هنماعارداور ردازس مەسل و امان رداع شوخ قاطرب

 TY ردح را كزعدنفا ناخ یارک دم رصق ندنآ

 ۱۰6۳۲ هنس دابآ تنجح رصق هتنمات دید 2 زا کآ یار یدید ردت

 [۳] رد رات منصمر كنخاک ناخ یارک دم یتدوب
 ۱۰۵۲ هنس هاشنمشر صف راتکتفکبدرخ مد درک لاوس شیانب لاس باسح

 ناخ دم وصف ع ات رکید

 [و] ۱955 هنس شدابآ عزا یان , , وکب ناخ یارک ۹ یا

 ۱۰۵۹ هه روکی دروشودهنادنر رصف و نخ زا بوک تودا *یودق یداواد تارا

 نرلاتن ابا حتصم هک هو ` نزا رات  یرلترابع كما عابو مانع هحش

 تدا ئل زاید ادو کم لکم حیا یر اداوسم هعومم كنستبا تفضوتوا تفیزعت

 رویقیچ* ۱۳۵ ندغارظم- یجننکیا [۷]-(م) ردخرا “نک ر (نابوخ را ۱۰
 ردقو هدیراشا هیمعت هدلوا ع ارصم ردهالک اب قار ۱۰۵ ۲ دوخاب یشیلک اب هزنابعاب ا

 (هاشاهش ) + رویتیج ۱۰۵۱ طقف ردخ رات ( هاشنهش رصق ) يهدعارصم یجنکیا ,[۳] )م(
 عارصمیجمر ]٤[ (م) رولوا شازود نزو هدمه, « خم را مه هسرولوا ( هافنهاش ) هدنر

 قدقلن وژ وم هلنهج یفردلوا كك ا هلک لّوهحم هلن عارصمیشکیاردنوزومانواوا قدیراقتم "رحم
 هدنسهخجدن (),نیکلاییفر ۱۰۵9 [6] :(ع) ضهرتسوک, هاد یخ راب ییالود نادنو ,رادشمقیج

 هنادنر)یمدعارصمیجنکیا خم را ]٩[ (م) ردشملرقارب قچا یر. قر هدراهخسن رکید راو
 نر ردشلک اب یفد ۱۰۵٩ ةدلاحوا رو دنا ( ۱۰۹۰ ) طشف ردییکرث (روک یدروشود

 ناخ هد(۲۰ ۱ )الواناخ یارکد هززوا یک دلور اوکه د € ناناخنالک ) کن چیر دقق "ةد ىغا

 تافو هد(۱۰۰6) هدو شیک |؛ناخیارکمالسا» هنر ,كلر هلندبا لزعهد ( ۰ ه ء )و. /شلوا

 هدلاح یتیدلوا لوزعم هد(۱۰۸۵)وشلدیالزعرارکت هد ۰ ۰۷۹و شلوآ ناخدارکم ناخ دمت کما

 ...یدیا ناخیارک مالسا, نامزوا کلب یاددبا لک د ناج ناخ دم ه د( ۱ ) هدلاحوش ,ردشعاتافو

 (م).ددشهالقارب قیچآیر مر: هدراهخسن نکید راو هدنسهخنن ك زکلای هسیا ,ق و. روکذم

 بس ۵۹



 ید الا

 هدراناذب یریغ لکد هدنرق راراذهوبم تخرعو ثاربثم غاونا نوک انوک نالوا
 اياه ندن راءویم .PH pet اس ؟ردقوچ یرازآدبآ ۶ هوم ردقلۆاو ردفو ید

 ردیقابیراتف اطلو توالح كنيراههک اف هنی هستکهرب خسرف نوا ,راروروتک نوجا

 لصاهع+هدرم فط .ینیاوه ایناز [ جک بوت عطف هنا كنسماوس, ىم امل طاف

 كراوك- واو . هفوکش درک ایاده ,هرلناغ ندراتيالو عیچ و [۱] ر دررلتارمشم .شاوا
 كالشه لب ضارفاب مديل وطابا اصوصح ردا رطعف نرلعاقد كما یر هسط هحار

 یبرز ثاومالا و | یرلج اغ رک اق ر كنبرللیع رف نوززفا طو e يور

 ى هناخدغاکو یلمهلال [۲]هردنالف كنهجوخ یلچو یسهلال ,قالبآ كنيباج النمو
 نلک باده , هنوک كيب زوی هو یرللبنس یوکناتساو رلینامعن قیاقش نوک انوکو

 ران روک بولوا نیز مرجشا [۳] ناتسهوق ابرو یرلهفوکبش كنبراناغوص كحبج
 ا ا درا تقو اما ترشا نط درک هنر الح تنج ابزک رلترک هغاب ویو

 یرغو هنشو و سارک ودوصاو لاو كبرا بولوآ .داشک یرلهفوکش كراد هوم

 ارت 7 ۱ مدآ ی هدلحم یتیدلوا هدانک ناحق یرلکحبخ كتسرع و تار راحما

 لَم قلحم۸ ) ةف رش رو دامعلاتاد مرا ع ابو تولوا تسمرس ند رلتط هار

 یف نوک بولوآ ربظنال ۾ هقدح ر رظن یو هش هرزوا یعرک نوت (داللا

 مدنرصع ناخ یارک ذوب فضا ناتا وب امآ رولوا یلاثع نب” ضودرف ڭناهخ

 او تفطا عبط بحاصو فیرش تاذ رب راودنک ارز ردشلوا نیرع لو

 هذن ها لظدلرلامنم تخرذنوک اوکو ردناشیلاعناخرب یراکمرکناکواخسو دوج
 هیراج هومع ندرلادلس هدرهغض نمیشن رازهلل و راز نوک انوک
 لط رام تخرد زابات نآ ندرلهزاوف هدززون .هح" بانا نانزح

 نونع ندرللمسأاس ةدرلهفص نشت راز زازبح ناوک اشوک هات

 كرام تحتزدأ رايا بآ ندرل »راق ةدرإ زوز بودی ایز
 E كراناوژکاش یک تر نازاب نادتخرد سه بودنا باز هننزاواب رو

 ياراسا كم هو بولک هرازد وب یریلماک داتسا كرايد یهو ربا . ایرج

 ناتتمرف ك [۳] هردنالف : پ [۲] ردرلتارم : 3 ۱1



ahنان اد  

 یاب هملشآ

 ناهز و نارس .تلودر» هدنادانآ یدلیق . نامتس نومب مدنجما تواس كراو
 [۲] نابهوایارک بام کمی کنج ۲ [۱1 اوارکت رفضو بیش "یلاو دالوا هاش
 [۳] نانبلسس الع و ققحم یدلوا مخ هدنا .ییاقرفزو زوقط ندنرشکنوچیداوا رهاظ

 ٩۲ هنس

 هدنا [۵] یراراوبارب هنر كنیراناخ تفلس [4] هناخ یارک بحانص هسردمو

 زرداری رح هل رللحم هلااشنا یراهاشداب نالوا. هدوسآ  هدنجما راهق یروس یروس

 یرلاف یسهملق دوفج روک ذم هدقرش بناج هدنمای تسوا كقجالص یکسا رهش ولو
 یضتر نالوا مرق تبالو رکسع یضاق هدنغاب هملشآ نالوا! لاثم مرا غ اب هدنبد
 ربس بزودیا رلافصو قوذ بم هدنارم غاب و بوذیک هتفایض هلا یدنفا لع

 مدتیا اشاع و

 ۳ ةملشا ناوضر هضور هَمدح غاب شارد

 هدنننج غابوب راک ویو ےو راناطاسو رلهداز ناخو رلناخ هلج [۷] ..
 هشوک هرجا یراناتسلک تشب غاب عردوزویصآ غاب رب هلبوب رثردیا رلافصو قوذ
 رانا [۸] ندیا ثکم هدرهروصقم نلوا هدنرانک یرلئاور بآ یراح هشوکهب
 راندبا ع اسا نرانا-ا شوخ تامغن كرللبلب نکیا هدصاا صاخ تی هل راناناح

 ردوا یساوه و بآ و . راردیا ترشعو شيع مدبمد بودیا رلافص ازفا حور

 بودیا شومارف یهودنا و هصغو مغ هتنلا ندیا ج رفت تعاس رب هدنوب عردفطل
 انوک هدتمس رر, هرجا نابابخ غابوب كراناشیلاع ناخیه ٠ رولوا هدنامداشو رورس .

 یرلءهرخ و هعاق ددعتم و یرلخاک و یرلهروصقم ان تربع شقنمو بهذم نوک

 ًارشع نوک انوک. كرلناخ یه و . ردنبح روفغف هناخراک رر, یربه بوک کراو

 هبیرامعم لع کراو یراقنروخ رصقو یرلناورداشو هبقسفو یراضوح رشعق
 هدنوب .رولوا ناشیرپ یلقع بودیا نهدرب تشکنا هدک ودروک رانلوا [9] كلام

 یضفرود [£] ن ناک [۳) نامجو ط۲1 ) . اول ین دوو
 ردیالوا (یغراراونارب بر )یموغود ] . یراراوارب هلو : ط [۵] (م)ردیللوا ( یناخ )
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 يلج الا
 هتساریپ هلڼا رانادناخ نوک انوکو هتسارآ هليا راهحابو غاب یفاص یناج یکیآ كرپنوب

 هناخ عنصم.یلوتروا  تمدرک ینمرق ددع" كيبچ وا هل کردقبتع رش رب شلوا
 مدق ررط و نیزعو لمکمو فاکم. یلراوید نشاط انب رتکراک هلحو [۱] یلدماربم

 وهدزوع هامردهدنحما رلاراغمیهدنن رلاق یرلهرخ ددعزو هعو [۲] رد رلادوا

 شب هلجو ردرلهراغم رولوا یسا هداتش مایا بولوا بادرس تیاغ رلوا کهدراراغ

 وباما ردراو رلهرانم دف زرط ددعشب یخد هدنیارم شب کردبارح شب و لح

 ردلصتم هرهشو یرهش یارس هحاب ارز ردقوب راماحو ناخو ناکد الصا هدرهش
 شعاراو راهسردمو ماجو عماح ناخهجحن نکیا دق رهش قحالص کساو مدقنامو

 طخ ىلج هرزوا یسیلاعباب بولاق رومعم یمنظع هسردم كناخ یارک یلکنم الاح

 یلکنم نانلا كالا هللانوعب [۳] ةسردلا هذه ءانب صا )ردوب یخشراتهرزوا یمصعتسم

 (8۹۵5 هنس نارودلا ضارقنا ىلا کلم هللادلخ ناخ یارک حاملا نناخ یارک

 یسانو یساوهو بآ بولاق انشور مام فطل ر لصتم ههسردم ویو رده وق

 ( ناخ یارک یوج مدق یارس ) یرشآ لو وشراق هماج ویو ردفطل ید

 هشوک راج یارس وب الاح شمرلزولوا نک اس هدنادناخ و [4] راف وکش ناخ مدام
 هدنقارطا  ردعدآ زوبکیا يعرج رادام اباد ردکچهملق لوح وک رب اب رکراکرب

 قجامآ ددع کیا هدنجما  راو یموف ریمد رب رظان هبرعو یرلهاق ددع ترود

 زاغ وقوا فیرش ناذاوزامغصمدآ ها قالوا: لوح وکی سهرانم اماراویعماحرب .ییهرانم

 بودباشونیوروک راناخ هدنآ راویشوک تلادعرب هجیلاع هرزوا لو كيامب ویو

 هدارسو الاحو ردکش وکرب یلملع نوتلآ یفاصو یلوتروا هتخت مکشمرلردیا ناوبد

 لوفقم, یسوبق اماد ردقوح رلابشا قلعتم هراناخاما ردقویثر, یربغ ندهناخهبج

 ]٥[ ردوب یحرات نانلوا رحم هرزوآ یعنصم باب یتحو ررود

 هسردلا هذهرع : ك [۳] ردراوا : ك [۲] یلهحاادمآرسو عنصم لوروا : دا 1

 هسیا "هدنسهخن ك . زدنکم لوا رللوقم دوخاب ( رلفس ناخ ) یسورغود [4]
 هناف رحم هدیه شمالاق قیر یرغود كخرااوش [۵] شماشد ( رلناشااهناخفالسا )

 (م) ردشدارغوآ

 دن اب



 یسهعلق :قجالو یکسا

 یسهناتسآ لر ادافعم یاتیراثآ الا ردراشم  نفدهدنلحم رله شچ وب بواوادیشهدنک ذج
 تودک هنفسزآ زلاف هع تناخ ینشا ندیا . دسانا هاکترایز رب مولعم

 [1] قچالص سا هللق مد رهش فاضؤا

 لدنلا یسهرةكرونج هنتکلم مرقوب زاناموق ادتبانایزگنجلآ ناخروم لوق
 اضراتا ثكبقرف هلا [۲] ناز وطاراوناخیتوج هدنخرات ...هنس نالوا كلام

 تشک یعرف یداو بوقچ [۳] هنآ همرق هريزجو یراموف راکشودع راتفر
 هزاودنک نسهرد قحالص یساوب الا پویمشکب صانم یاجر درب كرهدیاراذگ و

 ءدمب بوی هصإ نسهملف قجالص یساوبهدنجا هردوب ندنفوخ رافگ بوروک بسانم
 ندنلا رون نسهعلف دوفحینعل ینامرک شوک هلق روک ذم هرزوآ رااق ی هدنسهمک |

 دف رظبرغ ندقرش بودیاظح راراتا ندندرو قحالص کساو اما راردنا حتف
 جوارلاق نالا یکن رانا ییاو هدنراشاب کیا كنجما هردرب لئامدآ كيتزود

 بولوا شوب یک نوتسینهوک یرلل آ كرااق لجن بولوا رلانق دمآرش ربارب هنانآ
 رب الصا بولوا رلاق لزق یلاوو سونغازو هاش یرارزوا و رثنبا اراغم اراغم

 [4] ناخ روطراو ناخ یجوج نغودالوا نکع قامتج بنيا نمشد ندفرط
 نالو | قجاراد یراشاب کیر كنهردود بولو ناما یاج هرلودنک ۀردون رولب

 زنقیاغآ رزرو زامکح یراراوید هملق ةا هرد هاق نداق هدسناب کما هتزارپ

 و زاحواش وقف هرجا هردو ندر یرع ندوقوو زرود راوق لواالاح راشههصب

 یفلطم تكنبراج نانغوب ادتبا ردیا نابرج قوص هملشآ تاتخبآ هدنسهرآ كۇلا
 ضوح هم هدنجشا سرا غاب هملنشآ  كرلهناخ بودیا ج ورخ ندرلانق هدلحوب هب
 ءدنیغا یرالح یخالص ینشا یخد بودیا یتس یمارح غاب بوک نراناوزداشو
 قادن رل هارد یرپهشیارتسهحاب .یکسا یغناشا ندنا بووردتا نررّود یرلام بایسا هج

 هدتحالصو و زملجما ردوص لمجتسم تاغ راردوص كوروح هنمعول نکردیانایرج

 : اط . ناخ يمض وطاؤا : س . ناخ .مئوطرا : ك[۲] ,قجالص : ط « ك < س 1

 ۾ اط ناخرحولطوا : سا, ناخ مغوطعدا £ ك1 ٤1 ها : ط ء 2 ءی [۳1 ,ناخزح وا
 ناخ زی وطرا
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 ياو

 ناخ [1] یغادنوق واک رخآ بولق موضعه هدنراقنم "كاباقع غ صرب پونماراقح
 ثاموصعم كربز غ رح هرزوا یربلاد یزلحافا كنغاب هملشآ ضونصخم مراناشفلاع

 هبغادنوف كاب موصعم  ردک بودیا زاورپ هتنایشآ یشوق باقع بوغارب نغادنوق
 رالتشاب هعزجو عزف موصعم هرکص ندنامز رب بۇلاق هرزوا یرللاهن كجا
 یراب یراب تمکع رادشاب هيواو اوو هآ ندنسهجلاپ نادنز وراقوب یسانآ ,نادننایرب
 [۲] كرمدبا نارودو ناريس هرجا مرا غاب یرلنابغاب .ثلغاب مان هملشآ بولیق
 زلک یسادص موصعم هدیسرانرب هرزوا یزللاهن هزات فناهتنم تخردر کراهسووک
 بفطل بوقج هنسالعا هو رذ كنالاب رجش كوا [۲] ۍتباجو تسحر كنابعاب لاحرد
 ماجا رنو لاوحا بورتک هنروضح ناخ یارکدنحم بولآ نغادنوق كموصعم هلبا
 موضعم وب عبط بحاص مهف زت ردقیلاع ناخ نامه هدنرلکدتا رر رب رب یعوصعم
 هلرهدیا شرورپ بوریو [4] هولا بوروس نوسلوا « ینا » یمسا كمالع
 ودشلراهلنوب کودنابع هیادخ  ؛یدلوا ,دلشر مالغ باهم :باتف ۲ هر بولوپ نلاک

 هلبوب نرللوق. هدقدلق یزای هعسا نع لاقت یراب قالوا قلطم ضابف مزیزع یدما
 قادنز روک ذم یخو رفحا ربقحوب مالسلاو ودیا صالخ لبسه یراشوق باقع
 باولواصالخ ندنوب نب هلا  مدنا تالک رفاو بوغلوب هناب تمرش بودیا اسلام
 دوفح وب هدسب . یدنههبوس مالک رب یرغ ندهد مردیا ریارب هرب نتیالو مرق

 کسا هلو همشج هوخایو هلبا یلوب یاب هملشآ لراناشیذ ناخ ینشا ندنسهملق
 بونیا هدایپ یشوقوب ریقح ٌکردمدآ كيب ترود یتشا شوق ردیک [] ةغیچالص
 خیغلا مظع ماکتزایز ) هدنبرق راهعشج هدنلحم ,یمدآ كیب ییاو مدنا باسح
 ج ردندنرامارک هباخ كاملسو هبلع هللالص هان تلاسر توضح ( یادم روصنم

 نیرلترضح رتشا كلام کودتیا دیش هلیخز قوا كنيمل لاصلصهدنکنج نامرکق آ

 ییا هدنجراخ یرهش یارس هجاب مرق بودیا لسغ یرلترضح روصنم خیش وب
 هعلقوب یراترضح روصنم خش هدعب ردشعا نفد یرتشا كلام هدرب مان درو

 : ك [4] باج : ك [۳1 نکردا :. ك [۲] هدنهد كرلابق یغادنوق : ط ء كل 3 ۱

 هفجالص : ك [۵1 هرلهاط

 بس ۵٩۰ تس



 یسهعلق نامرک یهوک

 هدملق وب یتح . ردقوی ناسشن و مان ندتعاج لسم ررود لوفقم یبوپق ا:اد هلا

 یرلوص و" ۍرلهګاب و غاب و یراماحو ناخ و یرلناکد رازاب یوشراح الصا

 نامز رارشط وص ههعلف هلرلکشا ندنرلهرد یجاح ینشا یرلوص هلح . ردفوب
 فغا اوا: ناخ اهدهعلق وب و . .ردلطتم الاع  شعا .راو ی راغ واچ ی

 هدنتلایا راوشمط رکم ردقو [1] ینیجس محج رادرب هلیوب هدناهج کراو ینادنز

 و اما هلوا یادنز یسهعلف [۲] قنای هدنلا رفاک دوخای ینادنز یمهعاق سولوبب

 بوقبح هليا توبات الا ردلکد نکم هليا هجور صالخ  ندننادنز یسهعلق دوفح

 بانج یادخ عنص نایبرد ) [۳] ردمحج نحس نادنز هرم و ا هلوا صالخ

 نانل وار رح یمنظع درب بودیا تقبس یرکذ هدالاب ( هناش كرابتو همسازع یراب

 كسب زوب هرک چوا كربزو ناب تمهرش بودیا مظع كنج هدنتیالو یلارق وقصم

 یرلهدا زکب ددع شعو یرزو تمهرش تاذلاب بودبا رسا بورق نانح دونح

 مرق بودیا ریسا هللا رفاک كسب زو یرلنادونفو [4] یرلناصخ ددع زو یدیو
 ی هدنسهغلق د وفحوب زع دنفا ناخ یا رک دم یر زو تم رش درک دن هنب وینظ

 هدعل . یدتبا سوبم بوروا [6] هتس صد هقو شقت هنغایا بودیا سدح هادنز

 ردیااجر بولوا هدنسهبنما قالوا صالخ بورو هنیزخ دارقون هسک كسب چوا هاخ
 [7] هدزدنلاجنادن زو بواب ررقم نغاح هلاقدبا نسح بوبمرو اضر ناخ یارکدم

 ندننیوق یسانانموصعم یهدقادنوق یتایآ لآ شب زونه ندننورد خاد ناه هجنلاق
 ادخ ریدقت رانآ نموصعم بودالرف یفشا ندنربکداب ینادنز یسهعلق دونحوب بولآ

 هدرلابقناه نکر نا بوجوایک شوق ینشاندرلابق جالوق زوب هلیغادنوق كاپ موصعم
 وب ندنرلاووب بوناص راکش رب یوصعمو راشوقءرقو رللاترق کسم شا نایشآ
 کمروتک هننرلاووب شک اشک یغوصعم راشوق وب رارروا راقنم بولوزوس هموصعم

 هنیرهنایشآ نغادنوقكموصعم [۷] كرل ريجن رار رب بوش وکو د هلب اب رب قارشلاچ
 : ط ء2 [:] ردمیحج نجس یایغ هاچ [۳] واب :ك [۲] نیجس محج هاچ :2 [۱]

 هدنسهخسن ط.ردزسهطق طقف ردهدنلکش (هبس) هدنسهخسش س] هشب : ك [۵] یرلنامطح

 دزهلل زی :-ك [۷] هدردنلاچ : پ [1] [ (م) ردشملنبد ( بوروا صد ) هسا

 بس ۵ ٩ س



 ی

 ناب یرافارطاو بناحره هلم اریز ردلکد یخد مزالو ردقوب [۱] یرلهملق الصا
 لا یر تبقاع كاج یسیهز هسقاب ینشا مادآ هللاب داملا کردرلابق موروجوا و

 ر هنفرط یزدلپ نادقرف نیقب هبهلبقو رولوا اورپ یبو كابین نیماب ینشا اما رولوا

 هللا نابدرن شاط اق هسک قایا زو ندنرلوا هعلق هکراو ید یسوبق سد كوجوک
 رایدوج لامل اریقف هدرانآ 6ردرلاراقم همسک یرابناج کیا كلوو و ردلوب راتیا

 رک راک یلوتروا تمهرکددعزوطوا زوبشب كسب هلمح هدنجما هعلقویو رارزلوا نک اس

 هعلقیتح ردقوب رلناملسم الصا ردراو یرلوا دوفح رومعمو لمکمو فلکم یلانب

 یرلوبف هعلق ردرلیدوم هله یرابجویقو یرانابهدید و یراتارشن هعلق و یرادزد
 كرادوفج .هغمنللوق یرلحالسوب اما ردقوج [۲] رلحالس برح تالآ هدنرانیام
 ردنامرکهوک یمسا اما رارید یسهعلق دوفچ ههعلقو نوحیکنا ردقو یرلکروب

 نسادص لکد قام | كنفوتو پوط رادوفج موقاریز ردقوب یرلکنفوتو یرلپوط اما
 تیالو ردقوب یسعلق دوفح لقتسم هلبوب هدرایدرب هک اقح ردقوب یرلکروب هکمتشا

 دوفحو یراناکرزاب یدوهم اقنعو یرلدوهج ناکد لها حیح كيارس هحابو كعرف

 بونا ینشا شوق ندهعلفو حاصیه بولوا نک اس هدنسهعلق بوکنمو هدنسهعلق

 یهدنسهمبرا بناج كل هعلق وو رارلک بوراو هنیراناکد هدیارس هجماب هدتعاس رب
 [۳]راتا هدم صاح نیح  راشمغی یکراغاد یرلابق كيب زوی هرکه رادوهج ءرابق
 رازاماآ پوط و كنفوت هلوص كوا اریز رلمتآ .یرلاق لا ینشا ندرلاف هنو
 شا انب عماجرب دق زرط ناخ یارکی سام ایزاخ ندنرلناخ فلس هدنجا هملق ویو

 كراملادج ملا اذه ی ) مرا ردهلوب یحرات هللا طخ یلچ هرزوا یسوبف

 یارک [4] یحاح ناطلسلامحملاو برعلاكولم ىلوم مظملاناقاخاو مظعالاناطاسلا

 عسل هنس هتل وددیاو [1] هر ناخ [ه] رعودرا نب ناخ نیدلاثاغ نب ناخ

 قالاق هرجا رادوفچ .عماج ربقف وب اما ردشغلوا رحت وید (هاعاع و نسخ و

 "نا + ۵ [۳] رلت وک هک حالس : ك [۳] یژاراود هملق : ط « ك ء س [۱]

 « هللالوط ) [5] ناخ زمن دزا : پ ۰ ناخ مشودرا : ۵ [ه] جالا: ك [4] را[ : ط

 ( م ) ردمزال هراعر یک

 سس ۵ ۸۸ بس



 یسهعلق نامرک یهوک

 ا نان رک سهوک ةملق فاضوا
 لا هدر 2. سده ]۲۱  ردیله ون سا هدتکنرف زونجت ناسلاما

 زونج هدقدلوا یحاص مرق ادتبا بولک ندنراید ناهام ناخ یسوج ندنایزکنج
 نام رک وک هنمسا كتهعلقونب راتات یاملع بودیاحتف یهعلقوت بولآ ندنلا ینرف

 تمقیذ هدنرهزورد هملق و هدنراراویدورد هله هدرصع لوا لالاةققح رایدید

 لاّوسهرکص ندکدرک هنلا رانا شعا هعلقرب راشهآ ناشنزز یراشاط اوج

 ہرکر هت هدهل ردهاپو یهاظ یرلرب [۴] ناشفارزالا اما رلاق یعرهاوج مزال

 تشک ناخ یارک یلکنم هدنخمرات . 2. هثس بودیا التنا «هعلقو زونح رافک

 لولا هاك تخت هنیراناخ مرق بودیا حتف هلسسهناعا اشاب دمحا كدک دیش ندزونج

 اما شعا راو یرکسع هدیزک هدنحا بولوا رام تباغ هدرصع لوا ردهعلقو

 دومع هناممآ حوا گردالان ةعلقرب هدنتسوا كنسهعلق قجالص سا ینشا هعلقوب

 زنکس ینرج کردیسهملق تردقدیرب یعداب لکش هرزوا ابق نالا یزعرقرب شعآ
 قرط ره اریز ردقوب یراوید هعلق الصا ةدنسهمرا بناح [۳] رداقرب مدآ كن
 اغداج ییسینشا راردزلانق زمشلایتنرظ شوق یلاووب لاترق و ناهاش نشرآ رکیب
 ندمروحوار هدنفرطیسهلبق كناقو اما ردرلموروحوا ررو ناشن ندلفسا كردو

 هاحرب بوسکیرلانقاراخ كانسرانکهوک داتا یامز رافک هحشراو هنشاب موروح وازرب

 [4] یوطنشرازوپ انب ریکراکیدادشرب هنیزوی | كقدنخ بوسکمظع قدنخقیمع
 ینوف هعلق صد رب  هدهلف هروا و شک ثادح | مظع هلق ج وا بوکح راودرب

 تمس مدآ زونچوا یرجا ندوبقوبو رایدک ندوبقوب هرلغاد یهدنفرط هلبق شما
 هعلق تاقرب [۵] یرقا هحراو هموروجوا رب ندرد موروحوارب هن بودیک هلامش

 لوالاک هتي بودیا رلدنظع هلق ددع چ وا یخد.هدراود وت شیک ید یراوبو

 زونکیا هدننښام كزاراوید ییا روک دمو راو یوق یلطانق جاغا رب هدلق اترو

 ینبم هدر, یرغ ندراوید تاق کیاوبو راو یرلوا دوفچ یلوتروا تمهرک یښمرق

 ردابقیمربف ز ۰: ك [۳] ناشنرز : ك [۲] . ردیایشوب :: پ ۰ ردیاع و ": ك [۱]
 یربشآ : كل [ه] یللوط : 2 [4]



 یبلچ ال وا

 یفشا یتح  راسشمآ راناسشآ . رالاترف [۷] نلشم و خکینلوع و نابلب و [1]:نس
 لوروک لوروک ییکهقعاض تعاس من یرلاق [۴] «برقاخ مرعنزب مدآ رب «دنراهزد
 لی یدب بولوا حق یتالو مرق یتخ رولوا لصاح مظع تشهد همدآ تب وپلروک
 ینسودنک نوجسدردرق رکسع ردقوب اغاپ دمحا كدک بولق هدرافک تسد هملق وب

 هدم رفناسل اما رلیدیذ بوکتنم ههعلقوب ندنغوذلوا دیهش هللا یرایرپش تضغ ید
 ندنسوفدوهج هلا تحس بودا اشاع وریسیخهیلاثمین هماقلوم برود ادخ نیما

 بودیک هدهرد مساورب بونیا ۍڼشا شوق

 [4] یسالاصهجوق 4ب رق
 لابو لغاب یلقا ناملتسم یلوتروا تمهرک ددغ زوو نماخرو لعماحر

 تو زدیوک رومعقرب هدنسام غرد لاق ناب ینا لدهزد تابح نآ رو

 بدك هاب تغاسر ہرا هرد لوا

 تأد مرا عاب ن لروس 4 رف 2 ید

 كناخ یارک دم نی ماع غاب رب هدنرانک [6] كروا یلق زاق ره
 بوک راو رلمناشاک بهذمو رلغ روخ صف نوک E راو یمیظع یارسرب 4

 یقوام یرلدابآ تهزن نانج غابو رک ۱ ردنح هناخراکن شن هنوک رر, یربیه

 كرابم هنبحاص لزب ۸ یادح رولوا زارد راموطرب مسلا فیصوئو فلرعت ءرزوا

 دیرحهراوبد یور پودیا روطخ هرطاخ [5] تایبا رب بسانم هیاعدوب یتح . هدیا
 ۱ (تی) مدا

 ادا هرمع هللا لوط اذخ هديا كرام هنحاص

 ی هدنرارانک یراناوربآ یراج هرجمآ یراناتسنکو ناتسوب بولو نامهم هحک رب بوبد
 ادیب توارط ےک ندعا عاتسا نران زح ثاوصا نارازه رازه هڪ هد راه ز وضم

 بودک هرجا رلارف رومعم تعاس ۳ هفرش پنا یسنرا .بودپآ

 هی دشا هدینانعم رادقو هدنرلهخیدف طا |( ك یسهک ×( نش )-وبشا [۱]

 < پ [61 یصالص : .ب [4] هسیغاج. : ۳[2] یملتم.: ظ ء کنم : دل ءب ]۲ 

 (م) رذیهلوا ( تب ) یسورغود [1] كوزوا : ك
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 یمهعلق بوکنم

 ( ینعیالام تیب ) شعا مرت ینایبا وب مالغ دایص لمهج و لمنهم هیفس. رب یتح
 یدلیانیسحت ناطیش بویلیا [۳]راع رف | .مدلیا[۲] كرز هنقشع ندآ[ ]خش ىد وهيب
 یسویف ددع یبا كنهماف اسق هرشطو اما شع سجح یک یراکدب اماشعد

 یلکوی ندنوب رذحوتفم هلمش ا ناجا  ردنسویق كوجوک كرادوفح وب ؛یزب . راو
 فرط ید یبویقریو  ردیرلناکد [4] غاباط یخد هلم .هرشط ندنآ نمهرک تآ
 ردرلشعا لوب بوبک یزلابق نیلا عردیسویق اراملسم هدنتل آ هعلق ما هدق بش

 ندرحهضایب هشوکراجرب هززوا یسوبق - راو یسهسینک رافکرب یرجما نداویوبو
 یاهردژارب هدننل | یتا كنت مدآ رب :یقارن لا هرزوا تآ رب [ه] رارب هلدسج

 كن هملقویو ردزاجا رحبس بوک ردرروصتر, شلووا ندبشاط یللکش شمرداوا

 هل اما [*] راق ناربح مدآ نروک عراورلاراغم هنوک كيب هج هدننوربو نوردبا

 اریز ,ردظوفحم هدرلراغ که دنسهعلق بوکنموب یرللام تمیقیذ كنقلخیت الو مرق
 هنیدام هلو هناو هلو هنیراصحهرقنیش هلو هنیدرامهن نالوا هدنوکسم عبر هعلقوب

 فقشهو هسنادنز هو هاهقهف هو [۸] هولام هدمح هو [۷] ههرفع هو هلهد هو

 [۱۰] ما هو هنیراضحهرق نوفاهو هتسهعلق [4] هسعتن هدهرومرایده و هنسهعلق

 كمهزنکب یسهعلف توکو یخد هنر كرعاق زمکیدنا رک دو لصاما هتسهملق

 كنواما ردراو [۱۱] یحبق هوکر ر كنيريه كراهعلقروک ذم ارز ردقوب یلاعحا

 دام هنسهعلق [۱۳] قانمرا هدنغاحنس [۱۲] هلفلش هرکصندقدلوایسهرخذ هدنحما

 ادخ راشمد مرق یاهقهف هنامرکو نایزیکنج ناخروم نوحیکنا ردبوکنم ةعلقرب
 یو ردشعوا قلخ نوجا هعلق هللا تردقدب ناهو ارز هديا هدناماو طفح

 سونغازو نبهاش هدنرلابقیمهعیرا پناحو نوسعد مدنااشاع هعلقرب هدناهج نیمروک

 [ یسورغود ] كزر : ط « ك [۲] (م) ردبلوا ( هه ) یسوغود ] ههچ : ك [۱]

 غابد : ك ]٤[ رنرفا : ك [۳] (م) ردهتسامم قعا قارزم هکردنکع قلوا (قزر)
 ناریح : 4 [1].(م) ردقو هدنرهخسن ط « 4 ء س « پ یسهک ( رار ) وبشا []
 . شف: ط < ك ]٩[ هوک ام : 2. [۸] هرقع :.۷[.4] وديا نهدر :تشکنا, بولوا
 هکفلس ك [۱۲] راج نهو یحیف : ۱۱۱ قم: ۱۰[۵۰] ب :ص.« ام :.پ

 (م) ردهدکمنلبوس هسد ( كانمرا ) الح 1|1



 ۰ اچ ایلو»

 (اهقهق بوکنم هحل دیزیاب ناطلس عماح رات ) ۰ ردوب یخشرات.هلبا طخ یلج
 مش طبس عمان دنوی ۲۰ «دیزیب"ناطلس تارا لاس
 اقا دم راده رک ی یقزوک نف رشه هبارخ هلا راکزور

 انب یدلق یتماج ایحا یدتیا " بویلزوک نساضركنیلاعت قح
 ۲۰۵۹ هنسا ادخ هدا لوف ندنفطل ضح ی زا” تابع هلوا هدهرشح

 ےس

 روو یدحسم راو یل نامالر ینشآ لہسن ندمماحو اما ردغدق هاکدصم
 یربع راو یسهمشچ ددع یا و یا لوح وکو یرلهاخ یلونروا تمهرک ددع

 یرادقمكم هلحو ردسهلمدوفحددع ید ارس ینشا ندلمو ردقو ترامع

 هلج و ردرل"ولمو [۱] رادم1 ردی راصوصخهناخ سوحنم كرایدوهم یلوتروا تمهرک
 مرق راراشا هلهسوک و یرهدوک رایدوهب هل ردراو یرلناکد قابط ددع نسکس

 رو راو یاکد باص ددع یبا قاجمأاو زدروپشم یل ەس وکر بوکنم هدنراید

 راس ردرادوهج دوفح هدنبهذم ینارق یرلیدوم هل اما . ردراو یسهناخهزوب

 رازل ردن هفروطو رشق هدنراماعطو رلزعونس یرادوهج نالوا هدیهذم و رلیدومم
 هبل وا تا .هنوک هنره سشمامقح یرکسو هسلوا هدلغابیاص هسرولوا ,یتمعن .كکره

 رازغ هشابلزق رلنوب ,ينوک رشح زور . ردیراشابلزق .كرابدوهب رانوب الثم رار
 یقفار ) عارصم . رارید رلرنیب هشابازق هدرشحم موب رادوفح یلسارسا رب وا اما

 ردرلیوسومو یلارسا هچرکرادوفجوب اما . راشمد ( دو رز دویرخ تمايق زور
 هلجو راردیاتالک هجراتان هلمج راز. یااسلد وچ الصا اما . راروقوا رویزو تاروت
 ردفوح یرلبوبح تياغو رازمک . هقباش رلربک يعايلق رانا شملیکید ندفوص روم
 ترح تیاغ یرلیور كنركراهجت یدوهب ندنتفاطل كنساوهو بآ كيوکنمو ارز

 یرلمالغ یلزوس نیربشو یلزو ینمرف .یلزوک [۳] لات و [۲] ییارف هرزوا

 راردیا كلهرابمالغ «جولک . هدنوب یرلتسود بوبحم غم كنبراید مرق ,یتح. رولوا

 یلازع : ك [۳] یارص : ك [۲1 رادرص مرة ةر ]۱[ 
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 یمههلقا بوکنم
 میس - uu ج سس

 تن 1 را (یمهلفلاکشا) ردیلی # ا كعرفارز .ردراو یراصح مد ددعشپ

 زاداما و اد ڭا یعودلوا هعلقو ؟ردالاب 4 هعلقر هدننرو كنا ضارب نکو ےس

 ںناح كنابق و و ردارح راذعهلالو رازن زودرب زادیاهطاحا میدآ :تاربیعرکب یمرج

 یک نوتسء ءوک یرلنلآ یفرطیهو : ندی ولرم محج هاچ نشرآ رکیب یفارطاو

 ردارح ءرزواابق شعلوا قلخ مساو یسوراقوی ها اه راطنامدایوک . ردشوپ
 اما ردنکع هسلراو هفرط ندنلو یسوبق الا ردلاحم قالراو ههعلقو ندنفرطرب

 ندردنلاج دنپرد یسوبق رب هک ردجاتحم هکمکندرلوبف , راو یرلبقعج ور, تاقیدی
 تیافک هسلراووب شاط ینشآ ندرارب ینیدروطوا نمشدناه  ردرلوبق ری وناشن

 هدنسهعب زاباح كسک و نداقویتح ردنکد مزالقا | كنفوتوبوطیریغ ردا
 وصو راراسهمشح تابحبآ هدریچ وا هرزوا اقوب ادختمکح نکیا قوب رلاق الاب
 قاحتا ردعقاو هدنورورپ هدنفرط قرش كنالابءوکو یبهعلقو ردراو یراقاتق

 رالد هلو رلتدب هدنراوبد هلق ون یک رلهملق یرغ ردشملکج راوید نلاقتاقرب

 ردلکدهدمزالو ردقوالصا یرلراود ههلقیخد هدنرارب موروچوآ یریغو ردقوب

 هدموروح وار فوشکم هغ بثاخو  ردشهلوا قلخهملقاقو هلباتردقدب ناهاربز
 هح نح راقجررک هلبج وک هلا تآ لکدهبرع ردراو یمویقصد كلجوخوکرب
 ردقوبرلواالضا هدهعلقمآ وو ردرلشلوادیهش [1] هدنوب رایرحیکی یلوفوق میخ

 راویوایلوتزواتمهرگ نوزواریو راویدخسمر امزوب ندهسنک یل ەق شاطر قاحا

 هرزوا یسوبق هعلق ج اوو رل ا وض بولتبا هلبانابدز قایایللا راو یسهلق وص رتو
 هدهلف هش وک راح هدنتساوا ید راو یخ را كنهعلق و هلظخ كلفسء زفک زونج

 تامهف یرغو كفوو بوطو هناخفبخ هدنجا یدمش الع شا یارس ۰

 زدهدزادزد تسکیزاحاتفم رزود لوفقم هدنامز جی هماقوو زرود كنخ تالآ و

 مدآ زۇ هقرش بناح ندنتسوف هعلف 2 ردقو داز یعدآ و مدآ الضا هدنجا

 اعاج مدف ززط ۰ راو ییماح یلو دیزیاب ناطلس ناه هدنادیم كالا مساورب دیس

 هدنج ر هشوک راجن هرزوایسوبف ج ردعماح كچ وکر زسهران یلوتروا تمهرک
 هدلمو ك [۱]

 سا 0 س



 ا وک چا ننوه تم "ندا" زاوا طلا اوپن نلوتزنول
 یزیز و ناخ ۲ یارک دح و" یارک مالسا ءرزوا [ ۱ فزوا . لقزاق
 هرزوآ دسر نکردیا زوبع نددنرسج شاط زوک ترود كن" یزاغ "رقتس
 e رر هلو یحرات هما طخ یلج هرزوا یتارح ہاکزام رب

 ناخ یارک دم رزو اغا رفد یالصم

 ناجل )اچ قونجا ھم اتا یزاغ رفس مظعا فصآ
 هلوا ےہ رات کر یخ هللا لایق " اطع هدنا هشدمه ندارصقح

 ۱۰۳۸ هنس

 بودک تعاسرب بوغارب هدزمتاص یرلیوک مان هر هنفرط قرش ندنا

 ۲1 هنغرو- برق لزم

 یللا زوب و یلهحابو یلغاب هدنمازوا عساور هدنرانک یر [۳] كروا یفزاق

 یحاصمهناخ صوصخاب pw یلماح ریو یلعماحر لوت روا تمهرک ددع

 رډدلونپم هبهدن مرو هدنبآ هلح .یرلتبمن كنيرابجاص .نادناخو, راو یرلرسج اصآ
 ا فک شر هتقفام تا4 هرم تس نقلا

 / تسد کسی اغا چچا اھا ا یر

 بورداق یز جیکب كنبیدب هدنجمنزکس بودیارفس *هملقوب هرک یدب اشایدحا كدک
 ناوحضیدردرق یرخیکی هدنحتفهملقوب یتدامشتبس كناشاندجادک نوحک ودنا تف

 هرصاحم لاهم یللعنس هعلف شلاق هدهتروا بولو حتفیسمب را بناحارز ردشلوا

 لتق اشاپ دج اكد وبد هلدرجرف مزللوق هلنا شیوروم لاول بويل ا هليا قیبضتو

 رداضق هسهب ها یللازوب و ."ردقلادلویوو هدنتلابا هفک الاح هملقو ردشغلوا
 نوا و,یرادزد تاغا ردقو یرلک اچ یریغ ردراو,یرلارق هیخا ہرا شخ

 لهتغروج: 2 [۶], لزوا": س. داوژزوا زد [۳1 هتغروج : 4 [۲]كوزوایتزاق :ك 1

= oN بت 

۱ 



 ىم هعلق | ولقلاب

 نامل یسهلق مظع رب هدفرط لوا اما . ردرارصتخم دیفم ٌهناخ یلهرحب رظان هناعل

 ردرلپ وط هراپ یعرکی هلمج ک ردراو یراپوط هناهاش هدنا بولوا رظان هتیزغآ

 ندماجوناخو رازابو یوشراح الصا هدهعلق نورد یرغ ندرلراب آ نانلوا رک ذوب
 رلکب تبون بوروطوا هانرلتارفن هدنکوا وبق یزادزد هعلق ناه ردقوب ناشن رب
 شوراو لاکشا شیاتسرد ) ردک هبهلکسا ینشا بودیا كرب نسهعاق نامز یضمب اما
 یرب یلبارحم کیا هلج هدنرانک نامل بودک. هرشط ینشا ندهملق وب ( اغلقلاب علق

 رشکیا هرزوا رلابق ,یلوتروا تمءرک زویکیا هلج,یلهبح کیا و یلدحسمرو عماح

 كوحوکرب هاحو ماه كجوحوک رب هلجو ردیناتح عوج ردرلوا تاق رجوا
 شق هلحو ردهناخ كورعوک هدابرد بل هنو. ردرلناکد ددع نسکس هلحو ردناخ

 یسهحابو غاب كشوراووب الصا ها قالوا نیمز قاشاطو ردیراوا یسهرفک مور ددع

 فطلو رلردبا شون یرلوص وق تابح با ردقو یخد راهمشح هدنوو ردقوب

 ندراکزور زکس رلآ کرا زوشب یناغل و ردراو یرلنوبع قانق بان ٣

 ادخ نباتکو باسح کراقبج یرلقلاب موم ترود هدنایلوب یتح ردلاس نامل ناما

 ردکلجیکو ردقلیحقلاب یراراک كنقلخ هلح و رار اولقلب نوحیکنا  رولب
 رازامهرود هدنسهرآ رلاق وبیموق رانات  ردیسهفاط زال نایرخا [۱]:موق اینک او
 ردقجا راد یرازاغوب نامل ارز ردلکشم تباغ قامقخ بورک ندزکدهرق هناعلوت اما
 بویم هلوب نزغازاغوب رانابیتشک حالم سیئر هکد نک راک ندهرمشطورب ندزکدهرق
 یسیرب كراناعل نالوا كانرطخ هدنمکح نایع لآ هديا ظفحادخ راردالارپ نرایگ

 رب ایوک . ردناعل بیاجو بیارغ رب ردروپشم ناعلوب هدننیبام راجیکو ردوب یخو
 له باقری انوک یابق ناب شلوا هنسوبهجوا یرلفارطا [۲] ردهدنجما قانح

 ج رخ ندننیما كوم وکو  ندنسیئابوص اشاب دم قا بودیا اشاع وربس یخد ةعلقوب

 بودیک مدآ كيب چ وا بودیا تدوع هیورک هني ندهر,زجوب بول[ زی راهار

 ی ول یضاق لزنم

 تعمهرک زوکیا و یلماح را و یاب و لغاب ردیرلناملسم رانا یفاص
 ردوم هدنجما.: ك [۲] یوق : ك [۱]

 بس ۵ ٩ .تس



 یلج اب ایلوا

 هج راوهتسالعا ٌءورذات یی سا کرد 4 هلب وا یراق ینحرف نبا یفرط قرشم

 رلالاب ءوکوب . ردیرلغاد [۱] ابانا کردیلاع ینشرآ رامعم زویسشب یدق كرلابقوب
 یرلغاد دارفلب هدنلیا مورو ندنرلغاد بان ص یتعی بونیسس هدنفرط یلوطانا ات

 جا كناولقلاب و ردنایات یرلغاد اواقلابوب .ندرلرب .دیعب لبم زویحوا [۷] ندنرلاق

 مدآ ندهعلقو رددمآ رتس هعلقر هدنسالعا مورد كرلەملقا دمآ رس لوا ات یسهءلق

 هدهعلق ما وو رونیروک یک كنس یا نزک هدایرد هسلا رظن ههاس رحم

 هحراو همساق زورات ندنرلمایا رام هدنسالعا هورذات [۳] یسهلق نراندما مس نالوا:

 هدایرد ارز رانا نادغارح لیدنف یللتف نوا هرزوا یسهلق هعلق ج او 5 نلآ

 بولورغود ندنآ ردیسهعلق اولقلاب ٌکرلرلب بوروک یسواف نام ماگ ن 3
 و ای زورتامآ ررر وا لای هما وک هنناهل القلاب هدن رلکدلک

 ۱۳ فا و ع6 ارز ھو لاک تام راک دی کشی
 ردعدآ كيب چ وا لماک یعرج كنهعلق ویو رلردک هرلرر نه هدرلرانک ضعب راک

 ةللابذدوعت یرافرط لوااریز ردقو یرلراود هعلق هرزوا یرلابق رظأت هبایرد باما

 منص۰ لەش وک راح ددع قرق هلحو ردراوید شاط یدادش تاق نلایاما رداغ

 راصح [4] هلوتتاق ج وا هدنجما کردابیز ٌةعلق منصم تیاغ یرلندپ نادندو یرلهلق

 هلب وب ؟ردتمکح بی ردراو یراقدنخو یرلویق راک هنیررپ . راو یرلراوید
 هب هعلق وب لصاحما راقآ رلنومع تابح 9 رک ند:ءاف بوقحرلوص ندرلاف دمآ رم

 هنبناح زا ریو كنهعلث ویو رثل آ هلا هرصاحم قحا ردلکد نکع رفظ الصا ندنبناجرب
 ا تانح بآ رب ذیذل ندناج هدنزوب ما كنوبقو راو یسوبق صدر, تاق کیا رظان

 ا یتح ردلاحم هدقانواو ردقو قدنخ الصا هدنفارطا كنهعلقوو ردیراح همشح

 ۱ دیزپاب نامز هعلقو ارز راو یخشرا هلطخ كنسهرفک زونح هرزوا یک نی وف
 1 كرلتارف یلتهرک ددع ىللا هدنجما هعلقو ردشلوا حتف ندنلا ینرف زونج هدیناخ

 ۱ [6]هدرضو هلاشبناح یرلهرح كاراواشمشبات هرلاقهرزوا یریرب ردراو یرلوا

 ندا و درس :ك [۳] ندنرلغاط یرلایقارفلب : ك [ ۲ ] انایآ : س < ابا : ك1

 هندأج برغو: دل [ه] ود : [  6 ] كره

 چک 68 د



 یسهمق ول

 زکد مرق هدرهپاصرب مولعمان فالخ نداوب نیمزوب اما . ودیسهحان القلاب هدننک اخ
 . شعپا رلهعلق نیتم هرزوا نلابق ناب هدنساتروا ناعلییا هدنجما یزفروکوب كنلخناس

 . قوب . .یدوولوا لصاح. یرلهنیزخ رصم چوا ,ندنرلتالوصح نه هشلاوا رام رکا

 بوک هدتعاس ۳ یرلارق رومعم نکرد هلبا ایرد بل هنی بودیا اشاغتو بس یو

 ضان یاج یاولقلاب ةملف ینبب صالع ناج ناتا فاضوا

 كنيرلءهرفکز وتجینعی اوهاح ناخزوم لو رلرید نامرک یالقلاب رانا و ۱
 هنس مدقم ندایرک لوسر تدالو یوق اوهناح ُهَق و هرزوآ یرللوف یراخروم
 _نالاصلاص لاض [۱] لارف مان اوهاخ ةعلف و هدننافو رنک ردنکسا هدنخ را ۲

 . . . هجزونج ناسل هثمسا بودیا انب یناولقلاب هعلق وب ندنفوخ یراسوحنم
 . هنس هدعب رایدید یعالقلاب رانا موق هللا قالوا هرزوآ ترفو ینلاب رارد

 تناعا اب اشاپ دحا لدک مظعم رادرس هدنرصع یو درزاب ناطلس هدنحرات

 بودیا عتق هللا رهف تسد ندنلا ترف زونج ارهقو اربج هللا ناخ یارک یلکنم
 زم وتاه یا ود نکردیا رارف هغازآ هنراک ندزکد هرق یسهداز كب یاب زونج

 رسا بولآ هدا اراد دوی تورد تاد هنسهداز كب یاب زونح هدایرد

 لو ديراب اولقلاب هعلقو الا ردتشموآ ر رخ الصم هد اراد را ی

 .نامعل هلیسهاپ ها یللا زویو ردشلاداویوو كنساشاپ لایا هفک هرزوا یریرحت
 ردلكد ندنراضف رارذف ىلع نخ رداضف فیرش روللوا هفدص ندنف رط

 ردقو یرادرس یلوف وبقو یر ادختک هاسو یفارشالاسق و یالسالاخش

 .یند یک اح رو رارلآ ندنسیتفم یارس هاب دوخاب ندهفک اب نرلاوتف نکل
 ردیرادزد هعلفیندیک احر, ردهلکسا ےدق ردنبو نامل مظع ؟ردیبما ورصوک

 .كناملهدنجآ ناعلر ( یسهعلقلاکشا ) ردراو یراتارفن هعلق ددع نسکس زوب هلو
 هرزوارلایف كبر ینعرف نا شمکحرس تاقردنا تاف هناینآ جوا هدنسقرش بناج

 ردالاب هعلقر نصحنصح ر انب شاطیدادش شوفوب شناویرکو یرک |ثلثملکش

 لارق مایاو هناخ : ط « 4 [۱]

 هسس ۷ ۹ نم



 , یلج الوا

 ځا نامرک قآ لیا یلارق هل هنی هرکه اب" شم بودیا  البقتسا «هعلق وب

 ةو بزلآ هلا ندزونج قلب دا ةفلق وب تولوا تنهج كيرا لد ی لغوا لاصاص -
 یااکدنز نسخ هلا یشادنرق ینیو , ثانیضمداژ كبل ی هدنحشا بولاق هدننف رق
 هللا وص يزوا بديا رازف هنلارف وقصوم یسداز كن هل مان اكىم بویمهدیا

 زولک بوکح نایاب رکسع هرزوا [1] نامرک رانصوب هلبا قلاق هراب كليب جوا
 هریک ندهماق هچیکرب ینادنرق زاکرخآ بديا لاتفو برج هبا یشادنوق نامز هجن
 همشادنرف [۲] یارک ر اص هملقوب بواب ییادنرف نلک ندوقصم هدک تا رارف بوتب

 پارخ هدلیر, ماع هلیجوک پوروطوا هوهملقوب لیرب هلبارکسع وقصم زید هنب نسلق

 كيب شم مدنجما هعلقو نامز وا . ردناریو يرارب احتاح كنس ههلق الاح  ردپا
 هلبف پولوا مقاو هتیزعا نامل رب یتیمز ِكهماق و شما راو رلنادناخ روممم .ددع

 هبیناح هددیرک ۀرږزج بوک رافیص یک مراپ كيب نوا هنجا هکردمع نامل یفرط
 مظع نامل کیا یسهعلق ]٤[ نامرک واصو اما ردیناه [۳] دوس هدنبرق یمهعلق

 .یشرق لیمر, هدنفرط وشرق كنيرانامل هعلقوب بولوا ,عقاو هدنوروبرب .دنسهنروا

 یبهملف هبنولاص مع رش
 كيب قرفو كينيرانایناخ دیع كسب .نسکس زوپ ید هدنون زدرآو یزب

 كنیرات راجع :راث ۲ كيب زوب هرک هو تانبرلهبنک ررب [۵] هتسب اوکو كني رااکد
 ردیهابو یهاظ الج :یرابیابا ران آ نه بوت هدر "یراثوتم صرم قاط دمآ رب
 هدنرلامهنبام بولوا :عقاویوش رق وشرق یررهش [*] .نامرکراع هليا یزهش هبنولاصوب
 اوب .شعیا رارشط مدآ قیاق كيب قرف هرهشزپ ندرهشرب هلیغالوا زاناجل روک ذم
 تارو موب هدنرلجما کرد شقا بارخ هلی رکشل وقمم يسهداز كب یلارق هل یخو
 هرجا زاهعلق ناتسیارخوب هداتشتقو اما ردرلشعدیا نکسو هاشآ ناحو نالبو

 یالقلاب نقح هل-شق بویلشق یرلنویق وروس كيب زوب هرک هح كنرلنابعا مرق
 یلایا هفک هدنمکح نامع لآ یبمز [۷] كران هملقوت ارز . رارربو هننما ینهعلق

 :1[3]" "دوس ب فض (۳1- نام ر اتما : 3073 نامرکزاص : 17
 (2 رلنبتملقویو) , ورغو [ ۷) نامرک زاص .: [۸] .هنشاب یزکو.: 4 [۶3  نامزک زا
 (م) ردشمنلمچ هلی -مدعاق هک روت هرکص ن دکد نا همش هلسهدعاق ینیع یم هلک (هملق) هکردیللوا
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 یرپش نامرک نا

 یک كن وب هدرایدر یحدو ردروماح نلعا هن ول رب "ی راکدد لک یرلکدروس هنس رلشاپ

 لیکوب هزایک هراپزوپ هج بوراقج بوزق ندرلغاد رانابیشک ردلکذ"سوسح لیک

 نامرکنیاوب یرلفدتاص وید لک هقک یلغای هداوبمالسا یتح ١ رارروتک بورودلود
 زالوا یش رب یربغ ندنغلاب [۱] شکرتو ندنزوط هفک هدهفک  هنخو " ردلک

 تک اویوطو نلکوسو جاروطولیحو كلکک هدرلغاد کهدنفارطا نامرکنیاو اما

 هنفارط بونج هرکصندنوب رد رانامل هاکءهربسم و هاکراکشدبص بولوا ررونط یللثم

 ناملولواو ناملهجیلوضو یفاقل [۲] نلمامحو یاملهطولوآ نکردیک هلیلحاس زک دهرق
 بارخیرلنامل داتع زکسنوا ةد راف رطو مالک هصالخ نامل هنوغروحتو نامل یلهحابو

 لصاحا - مدزوک هبیحمراثآ ام تابعه بودیا اشانوربس هل واف یزاهعلق باتبو
 رانامل نالوا هدرللم و بولوا رسم كللا رود هرک ییا نراسیو نم كرك دهرق

 ندراکز ورزکس رانام هج مدنروک راصانمیاح نامل نیما ندراکز ور زکس یک ۱

 رارطاب بویقارب رویت الصا هسرک رای هراناملوب هدمایات یه راردظوفحمو نوصم

 . رلغاد یهدنسهنبرا بناح كرلناملوبو ردنکمقعاب ندمنلغاب یرلشاب كراك هلو
 یدمش اما شمراررو زقاض هل رازاخشا و ینامز"رافک ردیرلجا زفاص هل
 هدرلغاد یهدنفارطا ناعل وو راردیا نودوا بوسک یعوق رانا بوش نامیق

 [۳] راهیاس و هریدنام مظع راشق یرلنوق كنقلخ معرق هلج هدراراغ کهدرلابقو
 رلنابوح هدرلهریدنام بودا رلاشاع و مس بوزک نوک نوا لماک یرللحمم ۰ ردراو

 ین و ققاقو ااو مرمش وهو نمهلوکو قاقو یعایهرتو لابو وظقو نونف هلتا

 نرلافتص و قو رادوس تفیطلو ]٤[ راربش نوک انوک و هقطوروصو كمکو
 ندنا بودبا  لسحت ندرلرت كلرکت هزات هزعراهاختسسو رولس ادخ ؟ردزشیا

 هادا بودک هف رش

 [0] نامرک راص دایآ هنهک هملق فصورد

 زوتج هل اقالوا كلام هیرق کنرف زونج ندنآ . ردیسانب یرللارف هل هدعدق نامز

 رازي : ۰۵ [61 | رهاصو : دل 6 س [۳] للماجو : هل [۲] زكر : ۵.« س ۲۱1
 ۱ ِ ناهرک راش : 2 []

 ۳۷ - ۷ :یلچالوا س ۵۷ س



 اج لا

 مدقاماما  زاو یرلر در, و یرلسوحنمراد كنيراهرفک موروازویکیا هلحو ردراو
 نیزعورومم ددعكيب قرق .هدنرانک یسرد [۷] كزوایقازق ون شوراو یتشا و
 هجزفرارق خزود رافک هدنلحم یرلکرعم ناخ یارک [۲] شمطخ وط سیا رلوا
 :بابیو بارخ یرهشوب بولک یرافکقارق !هننایل نامرکنیاوم هلیک هراپ زوب برولوب
 اغ رخ كناتبارخت لوا الح ردیک بولآ یخد رلعاتغ لام ردقو كوچا

 رسهج وا نالوا هدنفرط ییا كنهرد شوراو نالوا بارخ وو ردیهابو یهاظ

 یلیکرتش [4] كلکوبو [۳] لشورفو یلشرفمو نیشنهاش تاقردناتاق هدرلایق کج
 نکءوکداهرف زونه ایوک کراو رلارافم هفصهفص هوا ندابقیقاحوا عنصمو یلهجابو
 ناربحوهلاو بودیا نهدرب تشکنامدآ . ین نروک گردرانامتراغ شمقج ندنسهشیت

 یرلایق وب کشعا رخسم رلاراخ كنس هنیرامدآ نامز لوا یلاعتهللاصاب اما رواق
 هناخهدودو رلیارس هرزوا یرلماصو دارم هنوک هڪ بوبوا یک رایواربتب ایوکنامه
 شا مظع رهش نامرک نیا وب هدعدق نامز عردمولعم ندنا راشعآ راهناخناویدو

 رارید نامرکن ا ءرهش وب نوخکنا رولیب ادخ نیرصحودح كرلاراغموب هی الاح
 لقزاق ندا نایرج ندنجما شوراو بارخ وب و رلرد هبهراغم نبا هدرانا ناسل
 ندنکوا نام نیاوب بولک ندنرلغاد [*] ایا آ هدنفرط قرشم يره [ه] كزوا

 هرزوا رهن و هدلوا دق .رولوا طولخم هزکددرق هدنجما نامل هدفرط ینشا بوک

 ادتبا" (نامرک نیا مظع نامل شیاتس) . ردایاع .یرلل* كنیرانامرکد وص كربیدب
 رلناعل ددعزکسهلج هدنسهرا رلایفزاغوب زاغوبو رتلیم چ وا رادام آراد نامل كوس

 یرلاوهو بآ  ردرلناعل یلوبق هدنجما یرب یرب رغیص یک هراپرکیب هنیربره کرد
 هردننکسا هدرصم ایوک کراو یرایهام ناولا كم هجن ندننا-ودع ردفبطل تاق

 هدرایدرب یرلفاباس شک و نغصو هجهرق كرلغادیهدنفارطا كرلتاملوباما ردیراناعل
 باخ رسوقطابهزقو لحقلابو وغوقو كدرواو زاق هدنجما رلنامل هداتثمایاو ردقوب
 هدماح كربتروع هدنرلرباب كناعو ییلبنینوک قلاخ نرلباسح كنيراشوق [۷] اقص

 یلشژرق : دل [۳] نشمتخوط :.ل [۲]. كوزوا لقزاف : .  كزوا یلقزاق :س [۱]

 اقس و : ۷[2] ايا : 1[2] كدزوالقزاق : ك [ه] كولکو : ك [4]



 یسهعلق نامرک نا

 بولواسوبح هدنحسو یراریساكنقلخ رهش هلح رروناشن ندلفسا كرد یاهاح

 صاخ هاکترابز گاو یدقزه رلادهش هاکترایز هدنک وا یسوبق هنيو رلکب راباو هنب

 رب هدنفرط قربشم هرمشط كن هعلق ون ( نامرک نیا هعلق شوراو هرشط ) ردماعو

 یلانب رک راک یلراوود شاط یلوتروا قاریوط یرلتسوا هلح راو یسهلم ناملسم

 كنيدحسم هلع رو عماح رب هدنوب ردیرلوا راراتات یاقوفو یناتح ددع زویجوا
 یخرات .دجسلااذهمامناناک ) ردوب خمرا هلبا طخ ىلج هدنزوب ما كنیرک یسویق
 توالتهبعرش لاسم سیردتلاراد ربو یسهرانم رب عنصمرب كدحسم و ( ٩۲۵ هنس

 هدنسهحاس مدق هبوازو ردقتع دحسم رب ارقف ناک راو یسهسردم قاحنل وا

 راربد یدشمصب مدق هتیبطق کردنوفدم هدنا یدنفا بوقعی خیشلا هدنقرط ینولخ

 ولوا [۱] ردیساویس یدنفا بوقمی وب كنیدنفا نیسح نوفدم هدیجاق يرق یتح
 نردکهشوراو ینشا ندشوراو روک ذموو [۲] زی زعلاهرمس هللاانسدق ردران اطلس

 هلق یدادش صصو ناتم رب هشوک راج هدنادبم رازن عساو رب هرزوا ابق نطایر

 روک ذمو ینامز رافک ردمظع هلق هتسارآ هلرللاغزام پوط هدنسهشوکراح راو

 قاب [4] یسهماق شوراو هرمشط هلبا هلق هشوک راچوب [۳] یسرب عساو رازن
 ناماو نما نامرک نیا ٌهعلق وب هسلوا هلیوا رک | شمالوا رسیم نکل شهدیا دارم
 ههملق ندوبقوب ردراو وبق رک مظعرب یخد هدهلق هشوکراچ روک ذمو یدرولوا

 رر ردقدنخ یلایق همسک کوا یدرا ردوبق پراص راقبح هشوراو روک ذم هرشطو

 شوراو یتشا فصورد) نک رنیا ینشآ ندویق وب ردموروحوا هبونج بناج فرط
 یدحسم تقو یءهرانم شاطرو ماح لوح وک رب هرزوا لو الوا ( نامرک نا هعلق

 یارسررو ناشن ندنابایخاب كزع.دنفا ناطلس نیدلارون الح لصتم هدجسموب راو

 انوکو رلهعاق ددعتم نالوا هدنوب ردیتش غاب كنابند یناف یجنالب ایوک راو یمیظء

 حرفمرو ردقو هدنرایارسر كعرق رايد راهرخ یلناورداشو ضوحو هیقسف نوک
 وو ردرظننو دننامی یخد وب عراو یعاح فنطل یسانبو یساوهوبآ اشکلدو

 یرلهناخناملسم یلاس رک راک یلوتروا قاریوط یرادقم یللا زویکیا هلم هدشوراو

 نیسهملق : ك [4] نیتمو مساو[۳] ژیزعلاامرسب : ك [۲] کردیساوشپ : ك [۱]
 تو لو



erna SEنام  
 وا هاب ینشا مدآ هللاب داملا ردقو یراراود هعلق الصا هدنرلف رط بوتحو

 لماک قدنخ هدنفرط یسویقو ردرلایف شو Fi .یک نوتسو هوک ارز شه دیآ

 قی قدنخ بوک هلوب یاقوب ؟ردقدنح نرد همسک نداق همرک مدآ یرکی

 تمه ی هفدنخ و ندنفوخ E ای نامز ؟ردلکد رشي رودقم قاعي

 هو ا د انار ری نکیآ هدنلا زوج مدشام ردا ف
 زار وو ردلکد نکم لو سیرمو هبنس ندفررطرب هبهعلقوب ارز ردلکد رشب رودقم

 هلبطخ ینرفزونج هرزوا دودسم یوبق روتر, هدلا راو یمظع هعلقرب هدندناح

 یرجا ندوقوبو راو ڭجهسینکك وج وکر ب هرزوا ویفووو راو یحرات كنهعلقوب

 وب الاح هلیغالوا بسانمههلبق راویرلکرابمانسوحنم هناخ ناوبد كنيرللارق هرفک
 همسک ندابق هدنکو ااروردقو یسهرانمنکلردصماحیلو دیزباب ناطلس هناخناوبد

 ریلکوص هبویق وب هلبانیمزرعق ندنرهن [۱]لروایقراقینشا" راویسویقوص تایحبآ رب
 یرلمدآ ءدنجا اما ردراو رلوا ددع نوا قاجنا هرجا هعلقوو رده واعم ان یذقنم

 یتشا هم هدیسللا كرلثارغ یربغ ندرادزد بودا دس راباوب یتسوه هعلف ردق و

 [۲] رلنلوا هدشوراو ینشا هدفوخ نیح رارولوا هدنوک مرا غاب ک هدنرانک هرد

 راررک بولک ههعلقوب یرلیلاها هلج كرلارف نالوا هدایرد بلو هدرلیوک فارطاو
 یهاش هراب شلو یحهناخ هبح یرادقم تاقک رلردنا فوخ ندقازق اینک | ارز

 ثلتبرپ یه هکراو رلنامشراغ زو هڪ هدرلاق یهدنتلا كنهعلق ویو " ردراو یرلپ وط

 یرثنویق كننابعا رایدوب هل یرلنوک شق راغص نویق كم رتشکیا رکی هنیرارجما
 وب په هسلوا قوخ مدآ ی ردزآ یرلهاخ هملق و نوحکنا طی هدرلاراتم و

 یرللو همسک نداق قاقوص قاقوص هدنجما كرارافو یدرارولوا نک اس هدزاهژاقم

 یرلرب ربکداب رکقلندیآ هرجارلارافم بولد رثذکهوک نرارب یضمب كرلاقو ردراو
 یرافازراولامكتيالو لها هله یتحردهعلق هاک اشات بحو برن هللةمظعلا راو

 یدبهعلف هدنفرطقرش كنهعلق ویو راو یرلباوب هن ررود یلدلک کردهدرلاراغموب

 راو یسهلق نادنز یوقو نیم رب هدنجما قدنخ راک هللا رج شاط هدنتسوا
 رلرولوانک اس هدشوراو ینشا : ك [۲] كوزوا یقزاق : ك . كزوا لقزاق :س [۱]

 سس ۵ ۷ ۶ —
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 یسهعلق نامرکن ا

 ؟ردنابحبآ ربرولوا طولخ هکدهرقبوک ندنجما یرلغاب [۱] كبلعبوب بویارغوا
 شم یرلغاب كبلعبوو رک نلاطاط بولک ندرلغاطیراق ی هدنساتروا ات كعرق

 نیهلکب یرلغاب قاجحنا ردقود كللیوک الصا هدراغاب« رلرد ردغاب [۲] ولود كيب
 نسهرد یرلغاب كيلمب وو ردرانک اس هلبرللاععو لها هدغابره رلهلوک مان نافرص

 اشاعو ریس یراکلتفح نادابآ هرجا رلنامرواو رثغاد تعاس ۳ هبهلبق تمس بوک
 بودا رونع كرهدنا

 نامرکنا هملق ینمب ناماراد فاصوا

 قوح یرلهراغمینعی یراتیا هدنرلاف نکلرد یمسا هدکنرف ناسل
 ینرفزونح مرق هریزجو هدعدق نامزرارید نامرک نیا ه«ءلقوب رانا موق هاقالوا

 هدنحشرات . ۰.۰. هتس هدمب یی لا یسیرف لارو ر مانواراف نانوا بوو نکیا هدثلا

 بول آ هللا رهق تسد ندنلا کنرف زونج اشاپ ناوجنس یریزو یناثدیزیاب ناطلس
 هعلقو هبهفک هماق ات یسیرب ندنرپن اترابقو ردقلاداویوو هدنمکح یتلایا هفد الاح

 [ع] بان | وهنسهعلف [۳] طاطو هنسهملققادصات هدنرلف رطهامق وقرمشمو هحراو هنسرک

 هنیرلهعلق نامزک راص ا بوک نسهعلق نامرک نیاوبو هنسهعلق اولقلابو هتنرو یسهملق

 لآ ؟ردتلایا هفک هل یسهعلق بوکنمو یرلغاد رداحو یرانک ایرد هڼح هحنراو

 هولزوک هدایرد بل قاجتا ردقو یمکح هدراغاد ردق هرذ كرلناخ ردهدنمکح نامع

 یسهعلق نامرکنیاوو ردهدنمکحكرلناخ یرلرب لوح هدنسانروا كعرقو یسهعلق

 لاش یرجما ندایرد بل یسهعلقوردقلاداونوو تیابن هدنمکح یساضق یمءلق اولقلاب

 نویعمان [0] كزوایلقراقرهن ؟ رذنامرکن یا ةعلق بودیک میدآ كيب شب هیمرق هنبناح
 یزهرق نج لاير شلوا ناشکدق هیامس هرزوا نوتسی هوکر ب اغ تربع هدنرانک هبراح

 نلاقمیدآ زویشب یااح قرشم قاجحتا ردنبتم هعلقر یمداب لکش هرزوا اق یریا لآ

 قدنخ ینشا ندناهع یراودو ردرلهلق یلآ هلحو  ردراوید نتم یدادش یلاعو

 هلبق  ردمیظع قدنخ عساو یلاق پراص همسک ردق ندق مدآ چ وا هجنراو هنبد

 تاط : ك [۳]:مونود : ك [۲] (م) ردقبقدن نایاش یسهک,(تبلمب) یهداروب [۱]
 كوزوا ىلقزاق : ك . كزوا یقزاق : س [ه] ايالا : ك « س [4]



 ی

 یچاق برق
 ییماج رب و یلعدف عماج ییاو یهحاب و غاب یلوا زویجوا هدنرانک یجاق رهن

 ربضح هدنو ردانعر هبصق رب اوك اما ردیوک رومعم رب یییارس نامهم رو

 هلبراتبح فرش كنيرلودنک رابره بولوا نامهم هدنسهبکت كنيرات رضح یدنفاءاش

 رک دیو دیحو بورک هنیرکذ ُهقلح هدینولخ قیرط زورو بش بولوا فرمشم

 را مظع رب ردکلام هدیرح كيب قرق هدمرف تیالو ال زرع و دردی
 رقص هرلهدنور و هدنیآ نورو بش ردهناتسآ ولوا رب ینبم هلراباق رکراک یلانب

 هناخاتسک [۱] رقفریقحوب تح ردلوذیمهناوجحو ریویادکو یاب یرلتمعن ہل ہنانتما ین

 (تی) ردشلد [۲] تايباوب بسانم هبیدنفا هاش رضخ ههادیلاب
 قداصیا هرضخ رداوعیپ یدننا رضخ قیرط . یشاعبیرغكسرد مرا هرضخ ترضح هدناهج

 هتم لاک کردرورسو را ولوا رب هوعدلاباجتسم زیزع یدنفا رضخ هک اقح

 ردیو ردناطلسولوارب ندن رانراهقافورقف شوهقرخ نیشنهش وکه لبا هدهاحمو تاضایر

 هدنجا یلاع هق رب هدنبنج هیکت وب یدنفا نجر یراهددو یدنفا دمع یرازبنع
 هاکترایز الاح بولوآ مقاو هتفرط لوص كوكب راونارپ بق لوا راردهدوسآ

 ی هدنفرطهلبقكع رق یجاقرهن ندیانایرجهدنکوا هیکت ویو  ردنالد بابراماعوصاخ
 كسزوهعو بونا غوا ءرلارقهرابز وبه بولکن دن رلغاد رداح هدن رابح اون[ ]لا طاط

 پودیا روبع ندنیوکیحاقوب كرهدیایتسیراءداوهح و بودبایر یرانینج و تاعرا نم

 رولوانازیرههایس رحم كلرهدیانایرج لالزبآ وب هبونج بناج تعاس مت [ع]ندیرقوت
 انب شاط كباغا یزاغ رفس بودیک تعاس مت بوشلعادو هلیدتفا هاش ربقحوب هدعب

 ندمراغاب بودک هبهلبق تمس یخد تعاسرب بوکینآ ردهرزوا یجاقرهن ینرسج

 یحدوب ترابق ره هدنجما رلنابابخ لاثم تشمو ناتسو و غابو غارو عاد ررو ناشن

 هرلارق روممم ددع زوي هب بودیا عولط ندنرلغاد [۵] ىلا طاط هدقرمش بناچ
 هبحدم هکرکم ردیللوا (تی) یسورغود [۲) (م)ردیللدباهوالع یسهک (زدنفرط) [۱]

 یسورغودآ +] یلیاتاط :۳1[2 (م)نوسلوا شلون وق قیر زکلایهدارو تولوا تیب جاقر اساسا

 لیاتاط : ك [0] (م) ردیللوا (ندهرقو)
 تس ۵۷ ۲ تس



 یوک یلاملا

 ردا نایب گن دک هناولقلاب

 ینیما ولزوکو بودک هليا ایرد بل تعابس ٤ هنفرط قرشم ندولزوک الوا
 یک اجا حام یحلم ردهزوط ويب قلناخ ردمظع ؛ربحرب یخدوب بوک نسلزوط
 ندا [۱] ییلزوط * ندنا ردىلغي و هلص هلصف یک رلغاد ؟ردذیذا

 نو a رلارق رومعم هڪ هلا ورد ب ندا بوک یقلاا ینطصم ةيرق هنس

 بودک یخد تعاس ۳

aE NS۱  
 هاکجرفت هاکهریسم فطل یماوهوبآ و یلەچتابو یلغاب شلوا عقاو هنجما هردرب

 هجابو غاب یللثم ناوضر ۀضور هدعرق هریزج ادتبا ردشملوا عقاو هدیداو رب

 هغالقلاب بودا نایرج املا رهن ندنجما رومعم دنکوب رد_شلوا ادب هدیوک و
 رولوا طولخ هزیکد هرق هدلم و بولک ندنرلغاد رداجو نامرکناو [۲] انوغروبو

 هحیک ر هدنیارس ناطلس ندلارو رریو ناشن ندمرا غاب هدنرانک الا ره وب

 شوخ تامغن كرللبلب كيبهح بودیا رلافصو قوذ هناهاشداپ هک اقح بولوا نامهم

 زدقوب یلثم كغاب و هدمرق راید كدنا رمد ازفا حور بودیا عاتسا نرلناا
 دیشمرصق رب ناطلسنیدلارون هدالا غاب و هلوا یاب هملشآ هدنبرق یارسهحاب رکم

 زدشملوا ریرحن هنیراباتک كرصق ران وب ههادبلاب بولک تسار ریقح نکردیا انب
 ..هنس مهاشداپ كرضق هلوا كرابم یدد نح رات [۳] هخاک الوا

 ۱ ٠ ٠ نکردک هقرش تمس ندمام غاب و هدمب

 خاک : 2 « س [۳] انوغروچ : 2 « س [۲] يلزوط ةیرق : 4 [۱]
 روا یعارصمره ؛شمنلیوسهلیبانح قمراپ نمی « یسییاص هچیه » هکمردیانظ تیب وش ]

 زح یسیحنکیآ « ندلمر رحم عارصم یجر هدهسروووا هتئزو ضورع اعقاو . ردیلهحیه
 ع رات ردمزال ,قمرودیوا هنیکهوا نسير هکلب . زامهلوا یش هلو هکوبلاح روملوا ندحزه

 مديد ) اضرف عارصم یجنرب کهداروش نوما یتیدلوا ساسا یعارصم خم .رات هسیا هدنرلتیب

 هلاح تقیقح روبقبج ( ۱۰۹۸ ) هحشلک هخرات . رر هتل ( عرات هخاکو اباوا یا

 [ ( م ) هل یلکد یقفاوم

 هتس 6 ۷ س



 یلچ ایلوا

 ا اوو اطخو ها (نادهاز نادا ناکات یاحلص فاما )

 ردقوح یراهنسک لاح لها كواس بحاصو عروتم ودهاز یوزنم ندقلخ همارک
 هنسهربشط هعلق و یرلت مضح ناخ یارک دم ( ینادواح بوخ یاوه لصفرد )

 لاحرب ۀموقموقوب رارولوب هموقموق جوط كوسب رب هدنرب قدنخ نکر ردزاق قدنخ

 یرب و یراص یرب شمامتراق هنیراربرب 6 راقحوص هنوک چوا ندنجا بورق هليا
 همتسا یرلمدآ نارق یهموقموقوب تعاس ناه ردراوص یلکنر ینرک یرو لیثی
 ور ندنوکلوا رولوا كاله, ندکنس یر و روروا نوعاط یتسیرو راتوط

 هدرازاب و یوشراحو یدلشاب هغمروا هدنوعاط تلخ بولوا دب یماوه كزعرهش

 رابدتنا تیاکح و تباکش تالو یلاها ود یدلوا روسروک قوح ید كنسهرف

 نوچ یادخ شعا قو الصا كنسو نوعاط و اسا هدنحا رهشو هدرللئاوا رکم

 یکرلعالق راس هعلق وب الوا ( ولزوکر هشتاملک هم زیکنارهش فصورد ) هدیاعقدهنی
 درودو یلاعنشرآ قرف اما ردراودتاقنااپ قاحما ردلکد یراوندتاقرحوا شکبا

 کردهعلقی اکلدلاغزام هدندیهویندب نادندشلزد هرزواهسدنهویراودنانشرا

 ندنسهنطروف ایرد قرط زارو و قرط قرشمو یاح هلق بولوا عقاو هنوروب رب
 جساخ هلا ارد بوقح هرشط ندنسومف نودواو ردهدننرو كلوك رب شلوا عج

 ردکلنما هقشابراقجح یرابهام نوک انوک هدنلوکردارقرب كلتعاس چ وا هدنسهتروا

 ردیرادزد ةعلق و [1] اغا دمحا ینیما کلم دلج کاح ( ولزوک ناکاح نایرد)

 کا رلرلآ ندننیما كورعوك نرلهنعم ةفبظو ردراو یرللوق زو چ وا هلو
 ها یللا زوبو یفارشاو نابعا و یفارشالابیقو [۲] یمالسالا خیش یاملع یعرش
 راو یرلارق لاثم هبصق هراپ نوا زوب یرابحاوت هلج ک رداضق یللوصحم هلیسسهیا
 كلبرحیکی هدنو ردناتسراتات ارز ردقو یرادربس یرحکب و یرب ادختک هایس

 .... ردیقلخ یجهرق یرللوق كناخ [۳] زلواالا زمنا هنا رب كلبعاپسو
 زویکیا هرزوا ینامرف ناشبلاع ناخ ندنیما بودیا اشاع و ریس یخد یرپشوب

 بولا باوا تاقرو شوغ

 : ط [۳] یمالسالا خيش املع عرشلا ک اح : ك [۲] اغا دما نیما كلبا :ك [۱]

 [ (م) راو یک ) نالوا: ربتعم هدنو) هدنر كکرت و هدنهخن ك ] . شلوا الا

۰ ۵ ۷ ۰ ¬ 



 یعهملق هّولووک

 راتآ ندرلوف هج دم تعاس عل ره رشط ندنس وق سو یراوص كرلاهمشح ونو

 روکذم هرلماخو عماجو ناغبورتک هرهش نورد رللماک داتسا هلبا راوزارت بوکخ

 تشد نادبهش بودیا شونادخ قولخو ادکو یابعیخ بودیا نایرج ندرلهمشخ

 تربع هاک اشا گردراوبق یلبالود بیرضوبیحم رب. راردیا [1] داب نراحاورا البرک
 تارخوب ندنرلقدلوا راظنلارظات یرلنابعا رهش هل هرزوا یرافاقو|یظعو رداع

 (.ناشطع بابرا هناخ لبس ناعرد ) ردقو یرللامحا قالو للخو اتف

 یضعل یرلبحاص تارخ هک ردراو نات سنا ةناخ لسس ددع یرکب هلم

 نات عدمرد ) راردیا یتس هنلءاضر یرانالوا یتطع لهآ بودا رس هدراهثوک
 عیانص لها تفرعم بابرا کردیرلادوا راکب ددع یتلآ لج ( نابیرغ نادرحم

 سفت فافک ها یاب هشیپ یربغو هیفرعو جوباپ یک | بویلشا راش نوک انوک
 رازاب و یوشراح راکرد ) ردراو یراباو هدکرلنوب ؟ ردیرام رج نادر ناسدا

 ردراو .یرلهمناکد ددع شم زوشلآ هدولزوک نورب و نوردنا هلح ( ناتسزازیو
 [۲]یرانبرادو اعاك یالاویالاک تمیفیذ كنهعبس میلاقا عح كندا دا ص هن

 ردقو یاتسزازب ییهمق انب یکراک یلوتروا موشروق اما رونلوب تنم یب و تمیق ی

 راردهرزوا تر یرلءهرهح كقلخ ابرنک | (ناوجورپ یور كنر حدمرد )

 یرازبف هبوب و یرلمالغ بوبح هچ پرانا اجماح ( نابوبمو هبوبحم تفص حدمرد )
 فاربشا ءاسارد )۰ ردرامالغ یلهرهج یراص یی نوللارفصا ایژک | اما رونلو

 قتلاص و [۳] یاباقانغو ازربم تلا و قلاتا نالاص و قلاتاروموا ( نارابک نایعا

 لهاهدرلتالو و ( ناقذاح سبط یاملع نارد ) یاب نکلکو یاب یدوسو قلات

 داتسسا [4] انآ رس دودو ازساش یلآ هلیغالوا مظعهرهش هنی اما ردردان ضص

 زارفاک لادح و كنح هدرارابدو الاح ( ناحارج داتسا فیرعترد )  ردرامکح

 ردزالوا حارج ردق [ه] یسیتاق رام ندرلحارج داتسا ندنغدالوا كسك | هلبا

 : 2 < س [۳) یرلمارد : ك [۲] (م) ردیللوا (داش) یسویغود ردشلک اب [۱]
 : 2 ء س [:] [ (م) ردنکع یلوا ( یاباق۲ رمع ) ] یاباقا زمن : ط . یاباقارغ

 یسناق رام : ك ء س [ه] ا1 سودود

 تا ھ۹ ےس



 یلچ "الو
 کردالعا ناخ لاثمهعلق نیتمولوسب ندنسهماق ما كنسهعلق وزوک ناخ وبلا اةعقج

 لیویقروع رومعم هلبوا یرامرحو یلهرشطو ىلا ددع تب زوکیا تاق ردناتاق

 هنپ ابا ردلکد مکحتسمو نبتم هلبوب راذاخ ادعام ندرلنو ردیارس نامهم ناخ

 مولعل اراد برویم ددع ییا هله ( نالاع ُهسردم معرد / * بم هلی رثراجت یر, سه

 ین دحمیاملع ارز ردفق و اللصا یرلا رملاراد ویدما راد صوصح اما ردنا میفم

 .ددعشب هله (ناوخدحانابص بتکمفصورد) [۱] ردقو ین آ رق ظفاح یاملعو
 ددعچ وا ههه (ناشی ورد هکترک ذرد)ردراویرانا مسبهشوک رکجتنکم ملعتلاراد

 لوک ادلح ردراو یرلهیکت یتولخ و یتولج یابع لآ قیرط بابرا هاکهبکت
 .ددعید هله تار با راس همشحناس رد) رد رامع یمهبکت كنم هقملح یدنفادمحا

 یسهمشجناخیارک مالساهدنجما رهش الج راویرانوبعلالزبآ یلثم روهطبارش
 یخ رات کر دمظع راسهمشح یلهبق یسهشوکراح هدنرب روال ریش یمهمشح وشراحو

 یوا عاد نینزاهایدنک:ول یار مالسا هنلوک مج ناخ

 ۲۰۳۱هنس تایح نیعهمشجیهزوازفناح . .[۲] یروج نسانب خیرات یدید
 ییدرتسوک كئظفل (دس)هنرزوا كنعارصء خراب بولواكعد هلرس (دس) قره ۲ ینااح (دس)
 هرولوا شوا ۱۰۶۰۷ د ۲ +۱۰۳ ) هدلاحو . ردکحلبدیا هوالع یددع ( ۲6)

 ( م) ردرادینعم یلوا شمالووق مقر هرکوص ندنسهلک ( هنس ) هدراهخسن

 شاک اب ] یروخ : طء س (۲) ردقو یرلتءارق لها ظافح یاملعو : دا [۱]

 رانازای یرلهخسن وش هکناص ردقوچ تك را ( فنحصت ) یک و هد را ها زدند یفیدلوا

 یلکش كرظرح یءهدهک ر هسد (فحصت) هدامعم نف . رلشع | یجامعم لئام هنتعئنص فحصت

 رار د هب هلوت ۳ دا بدر ه هموقوا ولرود هقشاب ییهلک قرهانبوا هلراهطقن ندلوز و

 یهدارو طقف مدلو هدنسیر كنناود یروخ یخ را و یک م < مگ 0 الثم

 4 ردهل وش هلهح و یغنیدلوا هدناود زی ردشدلک اب

 تاوزع ردح یزاغ ردوا هک یارک مالسا هبکو گا مچ ناخ
 تائسح بحاصوا یتیعو یداب بوقاب هلتنانع نع هولزوک

 تانح نوع هنش هنآ رولوا لا ةمفح اقكلد

 یروج نسان خرا یدید

 ثایح نیعیهز همشچ ازفاج

 سس
 سس

 ۱۶۰ ۷۳ نم

 فلوم دوخای شمالزاب اومس قب یيا هدرلهخ.دن ردلتی ترود خرات هکرولوروک
 (م) ردشلدبا راصتخا ندنفرظ

 ج ۵ ج

- 

 نفت ا ا E تن
 نا ۳ فا وات و



 یسهعلق هولزوک

 ددع رب نوا هل ( ناراجم ناک هجاوخ ناخ ٌءرظنمرد ) [1] ردیماح ناخ فطل
 بوک یرلناخ ددع چ وا اما ردنارک ادوس یارس نانهم ههدنورو هدننآ هلاکو

 فاکم الج ردرلذاخ لاثم هملق یلکلد لافزامو یلهلقو یلویق صح ردهملق

 همشح تابح و هدنحا ؟ردیناخ كموحص زعدنفاناخ یارک مالسا نتمو لمکمو

 هرزوا ص ص ضاس هشوک راح و کا -ایلع هبتع كنسوبق ناخوب راو یراراس

 ۱ [۲] رد ( یساییز خیرات ) یلبهدم هللا طخ یلج
 یروح نوجا خم را یدایش بویلبا شوک یدید

 یدلوا لیبس لها لرتم الاو ناخ [۳] یدلباب

 ۱۰۲ هنس :

 یرالباوب راو یراهدوا یناقوفو یناتحت تاق ردنا تاق ددع شب قرف زویکیا

 رازاموق یمدآ هکد یرجما ندنسویق راردیا هظفاحم :دنرامابو ماودو یرلهزورد اٌماد
 یساس ناخ یارک دمت یزاغ زعدنفا لصتم هعماح ولواوشرف هناخ رو ذم و ندنا

 ردوب یم رات بهذم هدنرزوا ص هرزوا یسوبق كناببز ناخ

 العا [4] رخ ییاخو دق لزانم مظعا ناخ یزاغ هاش دم

 .. هنس اسز ناخزا [ه]دسوک داب لزانم خراب یدشود هداد لها ناسل

 انعر ران رکید

 ردروطسم هرزوا یسوف که دند یراوبد هماق رات

 مظعم ناخ نیا دندرک انب مظعا ناخ یزاغ هاش دمت
 N مکحم نصح ایزو ناخ العاهح خم زاب موظنماراخ ]1[ دیوکب

 (یروج) هاد ترود غیدقاب یخرات وب [۲] راو قبحا رطس ییا هدنسهخسش پ [۱]
 ردشباک ایوب طتف] یدلساپ : : ك (م) رد دادن یراناود یروجآتاذو و هدنناو د

 رخ 1 )م) ردهدكمتا اضتقا یو یددع كن رات هکن وچر دیس هلک (یدل ای)یسورغود

 [(م)ردشالک اي ردقكح هیت |لوبق حیحصل یرلع رصم یجن-کیا كن هعطق وش ] دن وک ل [۵] ربح :س

 تمالسن ناخ یارک دم ) ىلاراغمىكوبلام روسرتسوک۱۰ ۳ عرصمو [۷] دوکب :ك[]

 انا كرهلدنا لع هدعب « (۱۰۵۱-۱۰۵) الوا هجنلوق ( ناناخ نبلک ) ( ناخ یارک
 ینواهیا یعاش یدا لکد ناخ هد ١۰۳ هلغلوا شتا قاناخ هدنرلهنس (۱۰۷۱-۱۰۵)
 (وکب )هلبسه دعاق (لیلح) هلکو م نیمی راو هیمعآ هدنس هلک (دس وکی )هکمرو دنا نظ . روب داف يص و هلقلناخ

 تی ۵ ۲۷ بس

 ات



 يلچ اوا
 هعشعش یراموشروف كنیراباف ندر, خسرفر, ردقوب رومعمو نینمو روترپ عماح

 لویوشرقهنمرحو ردرلنوفدمراناطلسو رلحکوب و راج هدنکوانارمو ررو
 یماجرادرتفد هدماش رکم یلثم کردراو یمانشور ما انعر یانب فطلرب یرشآ

 كالاجوتسجو بوبحم یرلک الد هلح و كاپ [۱] یرلجابس هلح هلوا یماج هنانسو
 عماج وب هنو رلردیا تمدخ هرزوا كمارصودارم گراو یرامادخ باتفآ هغ

 شوکراج زسقدنخ ردیسههلق ما كرهش یربشآ لوب هدنفرط لوص هدنمرح
 [۲] رادزد 17 ردعدآ زوحوا لماک یعرجبولوا انعر راصحالزانر انب شاط

 كنهملق ما وب اما ردنادیم یساروا ردقوب یثرب یریغ ندراراباو نادزو
 نامل هل یرلپوط دمآ رس بیاجح هدنا راو یبابیز ٌهعلق مظعرب هدنفرط قرش
 هلا رلقارببو غاحنس اغا رادزد نرلندب نادند كنههلق وب یتوک هعمج یهو ردرظات

 قالا رلیجا هیهملق هرمشط . ردیا ذس نسویق هملق [۳] هرکصندنالص ردبا نیز
 رظان هناعل هني هدنبرق یراهنیزخ هناخهبج ینشآ و راو یسوبق راصح ما ریمدرپ
 [4] ردشلوآ رایک ندناعا بولک هلبراهع اش قازق هرک هی ارز راو یراپوط زعیلا
 ردرب لاصموق قجاا اریز ردقو قدنخ الصا هدنفرط ایرد كنەعلق ماوب

 یزاغ ناخ یارک دمحم کردقدنخ اق هک رادام راد یراباح هرق كنهعلق اما

 هلهجو ر ؟ردشمردزاق هرانک هوک كبها کدنخو زونه بودیا فرص ناوارف لام

 . یلوتروا تمهرک هعاچ هداس ناطلس نیدلارون عماح ندنآ ردلکد رش رودقم
 تعاط هدنرلجما بولوا زعولعم ردمنصمو نوزوم تیاغ یسهرانم ردبوبحم عماج
 رازاب یشزاح اما ردنادخوم دجاسم ددع ... ادعام ردرلنو زمکیدنا تدابعو

 ردراو یرادادعتسا هغالوا عهاح هراو یرادحاسم عساو رومعم چ اقرب هدنجا

 بحاص روک ذم الوا راو یرامامج ددع شب هلح ( ناح تعار ماج ح دمرد )

 كرلنوب ماج كوحوک ندنا ماح یی ندنا ماخ کسا ندنا یاح ناخ یارک

 ًادلح اما ردرلانعر ما اشکلدو حرفمو فطل تباف یبامو یماوهو یسانپ

 (م ) ردیللوا ( هاخرادزد ) دوخاب ( روروطوا رادزد ) [۲] یرلطاب : ك [۱]

 رده مک باا 224 [8] هک ندا * 3 ی 1

 بس ۵ ٩ س

 اش و تم را سس اس ی یر سای ی تی تی یی تاخیر تی ی تا یاس ی ی
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 یسهعلق هولزوک

 کیا ناه ردیا هقو شب نوا هزوب اها شب ردک بولوا رسا بودیا شون

 هدنوکر ب هلیاتحم ردیک بولوا شوخرس بودیا شون یازوب هیقو شب نوا هد
 ربشیا ندفرط رو رجا مه هزوب ردباسع ران شي نویق ر و هزوب هبقو زو
 گراو یرانامرکد لی هرزوا رلالاب "هلق شاط ددع نوا هدنرافرط هناخهزوب ویو
 هدراید رب یتامرکد لیزرط وب کردرلحر باسسا رخآ زرط بیار و بیاحم

 كرېش وب هلج یسوبق الم قآ هنبناج یراکزور زدلپ ندنآ مشهمروک
 هلرابجف یریا ندنرهبرع تآ هرشط ندنبسوبق النم قآ وب یراوص تایح بآ
 ردراو [1] اوا فاکم یلهحابو غاب ددع یللا هدفرطو رلرمشط هرهش نیوص

 كحوکرب زامغص هبرع یسوبق تآ رظان هنبناح يطاب نی ےدآ زویجوا هلع ویو
 را راقح بورک رامدآ ناو یلتآ قاحن آ ردو

 ولزوک هماذ ترامع نوردا شیاتس

 نیطالس عماج یسیکیا نوا ردبارحم ترود یکی هلج هدنجما كميظع ةعلقوب

 ددع ییا نوا هلمح و ردیرادجاسم هل یسادعام ردرلعماوج نابعا یرغو

 ناخ یارک رداهب لمکمو فاکمو یلاع ادن اما ردنایاع رلانعر ءرانم انب شاط

 ردهمدق یللا زوی هجشراو هبارحم ات ندنسوبق هلبق ًاضرعو الوط ۸ ردیعماح

 هلج و ردراو یلفحم منصم رب قاجالیق زام كراناشبلاع ناخ هدنف رط لوص كعماجوب
 هدنفرط غاسع اما شعا مدهنم هلزاز یترب اما رویای یسهرانم دمآ رس کا
 زرط ناتسرامع هج كرهش بودیا ج ورع ریقج هنسهرذم نالوا دوجوم الاح

 مدتیا دع همدق شپ زوی نکر نیا ندهرانم بودا اشاعو ریس نسم لکشو روطو
 انب هدلوپالسا ینعماج ناملس ناطلس اریز ردعنصم ٌهرانم دمآ رس هک اقح اما

 اشکلدو ح رفمرپ هدیدنسپ هک اقح ردیراک كنانلادبع نبا اغا نانسرامعم هجوق ندیا

 هدنرب یعاحدزا كرهش اریز ردک وچوک یعرح هروک هعماحو نکل رداییز هاکدبعم
 شخ حرف عماج رب كلام هبهرثک تعاج بولوا عقاو هدنجنا رازاب یوشراح

 روتسم هلبا نوکلین صاخ صاصر یریغ ندعماجو هدنجا رپشو یتح " ردنیطالس
 یروا یارس : ك [۱]

 سا یا



 یلچ ابلوا

 ردعدآ همرکرشنالا زوب یرانیام هلفیهو ردرلولق کمآ رس یلوروا تمهرک ی نعرف

 ردهوطخ زوب ترود كيب چوا یعرج رادام آراد كلولزوک ةعلق هرزوا باح وب
 ردشاوص هعلف نیو رومعم رب شاط هعوب یدادش رب هتک شن یدرک ادرکو

 لاثم هریزج هدنورو رب ناه بولوا ایرد یسهمیرا بناح هدر كلزودرب هدایرد بلو

 بناح راو یراوبف دیدجو دیدح یوفو نيتم ددع شب هنجو  ردشلوا عقاو

 هبا كکود یزکد نامل ینسهملق فرطوبو ردیسوق هلکسا هدنرانک ایرد هقرش
 بوروطوا کرو و انا دعا ینمآ ورک ندتفرط ناخو ردقو قدتخ

 ردنب كوب كعرف ارز رلآ یهاشداب لو وك لکراش .دنورو هدنیآ عیح

 نوکو هلبق نکل ردربک نامل يلقاتب رتود مد العا رلآ یک هراپ ك ردیمظع
 ینغآ یرلفرط لوا كناملوب ارز ردلکد نیما ندراراکزور سودولو یسوغود

 رلزاغو تآ نواو رغص زوب هدنوک بولوا هدنراشک ناعل وب هناخ باصقو ردقحآ

 رلیراوج زوي هڪ بورود حابص یه هدنسهرشط یسویق ناملوب یخذ یرازاب ربساو

 یسویف یرازاب نودوا هدنفرط قرشم خدو رونلوا تخورف رامالغ بوبحمو

 ررود رازاب مظع راتاص هدنادم ی هدمرشط ندوف و نودواو كردو هتسارک هل

 شاط مسو نوزوم رب كنعماح نیش, راو یسەلح ناماسم کیا هدلحم ونو

 یسهلحم یسرفک ینمرارب و یسهلم یعوف هناکنح ددع کیا یدو ردراو یبهرانم

 هلح و ردقو یمهلحم تامیریغو كنرفو مور اما راو یرلهبنک نیرشر راو
 هدف رطا كخوراوو اما ردراو یرلتاکد ارقف جو تضم ددع زو هدشوراوو
 [۱] ردرلیالحمناماو نما هدنرانکل وکرب همرک ندایرد ناه ردقو یمهقالب «قدنخ

 هدشوراو یحنکیا هدنسهرشط وق قاریوط راجا هنفرط یراکزور زار ندنا

 یرلهناخراک هناخ هزوبمساوو لوددع شپیرکیو یدحسهلمرو یمهلحناملسمرب

 اریز . ردیلر "بل رلراتات یسیرکب هزوب زوی مشتلا شب زورو بش هدنربیه راو

 چوا بویلسشا ازوب یک كلبا ذیذلو ویق شم ندکلا هجا یتافص هزک ابو كاپ
 هزوب قلهغا شب هرزوا تآ ناه راتاترب یتح زارزو هنسهفلا مرق رب یازو هقو

 ردرلب الم : ط . ردرلتالحم : ك [۱]

 —- ۵ تس
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 يلتفچ یدنفا مهار پا

 وتو ناب 6 ندا تودنا لوات ماعط فودا تحارتسا لپس هدنو

 ندرسج شاط رب وازوک ترود هدنرانک لوک رب هلک ندزکد هرق نکردیک ا هیهلبق

 [۱] ولزوک نیریش علف ینمب وا یلزوک رمش فاصوا
 یارک شمتخوط هرم لحاس و هدنرات . . . هنس 8 ردلوا یسامس# ا

 یک یسابوا هنیرب كنسابوا [۲] هنیدیا نطوتهدلح وب بولک یشک رب ندنراراناث ناخ
 مدآ قاش وآ و ندننتوارطو تفاطل كنسا وه بودا اتوا 15و كلد یمهبد

 ولزوک هنمسا بولوا یوک مظعم رب كرءدنا اشنا راو ولژوک هو قارالوت لشاتت
 ... هنس هدعب رلرد [۳] ولزوک الح تولوا روپشم طلغ ندوا ولزوک رارید وا
 نالوا هدنفارطا مرق هریزح وب اشاپ دما كدک هدنرصع یلو ديراب ناطلس هدنحرات

 دهع هللا ناخ یارک یلکنم بودیا حتف ندنلا ینرف زیونج هلح یرلمظع عالق

 یهدنسانروا هریزج هلوا كناعع لآ كمرق هريزح یبایرد بل عراردبا قاثیمو
 نشادنرف ر ناخ ار یاب بودا ناما و دهع ود هلوا كراتات موق یسارح

 هرزواهجووب مرفٌهریزجبوردنوک ن هر هنیرهش یلومناب هدتلودرد هرزوا رارقو لوق

 وزوک وب اشاپ ناوحنس نالوا یریزو هفک هنس لوا هدعب رولو ماظتناو ماظن

 بودیا ضهنلودرد ناه ردیر هلکسا قاح هلوا ردنلاح ردنبر, ؟رروک بولک هننامل
 لع و هنمز نشرآ ثبب رادام اراد هنیرانک ینامل ولزوکوب بولک یرایرهش نامرف

 موحم اشاپ ناوحنس هدقدلوا یلاع یدق مدآ ییا ندنیمز یور هعلق بوغار
 بحاص هللا یهاشداپ نامرف هدنرات ... هنس هدمب رلق ماعان ولزوک علق بولوا

 ةملق وب رلناخ یربغ هدکدنآ لاحترا هاب راد یند لوا نکردبا انب نا یارک
 هل یراتسوا كنيراهلق هشوکراج ددع ترود یمرکی هدنفارطا هل رلیدتا مامن

 .[م) ردشملهکرح هلنوکس دواو و یحتف كمال هدرهتسن ضمب ] هوازوک : ك 1

 هولزوک : ك [۳] (م) ردیللوا ( روندبا ) یسوغود : [۲]
 بسا و "۳. س



 یلچ الوا

 قامهجوق ةيرق لزم
 یهزترفص یتلخ هلج زسهحابو غاب و زسجاغا  هدقلرق یسهلج راارق روت دم

 قوا تیاغ یراک | نکل رارافوف كز اعاد و رلرهیمرت تآ ویک هود و

 قاریوط یراراود كنبرلوا هلح و رریو هلک رتا ىلا یسهلک رب یتح رولوا

 كبهناما [۱] ردناص كوروج هدیسهتسرا ردیرلسیام ج, رک یلنا و ردجرک

 ردرلتروب زسوص هلبا قالوا هدر ناتسلوح رلارق وب اما رولوا یراراوید نتم

 یرلتانأویحبوکح رلوص هاب رامولطرغصیرلت آ ندنراوبقجالوق رشللاو نسکسو رزوب

 شب هیرق ) بودک تعاس ه هلرلارق ههلبق تمس ندا رارراوص نرلیدنک و

 ندنا ( قالهجوق هیرق ) ندنآا ( نسکلا ٌةيرق ) ندنا ( [۲] یلوا

 [۳] شاط و لزم

 ردیلوتروا قاریوط یندیرلوا كرلنوب  ردیرلارقرومعم كنیرارادق اجنس ناخ
 یرلجاغا دوکس كوبب ددعچ وا قاجحاهدنوب اما . ردرلراوید ینبم هلبا شاط هح اما

 هرفاساما رلراقای كزت هحرک یخدرانو ردفورعم رلجاغا و هدمرق هرب زج کراو

 ناقلاط و یسابروج هسحالو ینا تآ یرلماعط هتبلا کردلوذبم یراتمسن رلرقب ك
 ٥ هیهلبق فرط هنب ندنا  ردهزوب یکلابطاط مان همسقم و امرات و [ع]دروق و

 هناداتسابیرغ و ب لح ( یلشیای ةیرف ) ندنا ( یناغوص ٌهیرق ) هدتعاس

 ندنا ( هکینش هیرف ) ندنا رلرید یلیجماب ینمی یلش یاب ندنرلکدلشا یرلیاب راتات

 یشیایزوب برق لزم
 وباریز ردینبمندشاطهلح یرلوایخد كراو رارلشا یای فحتیخد هدنوب

 بوک هدتعاس ٩ یرلارق نادابآ و رومعم هحن ندا  ردنه قلشاط هیارق

 « یللوا شب : ك [۲] ردنایص كوروچ و یمهتشرا ایرد ینیام ع,رک یاو :د4 [۱]

 یمورعود[ 4] شاطو :ك [۳] [(م) راو هدش هدنرزوا كمال طقف ] ىلوا شب :ط « س

 (م) ردیللوا (دواق) هکلب

 بس ۵۲ بس



 بوک هلزوط

 بودا رلماعناو ناسحا نوجمرطاخ كموزوا هسرراو هدنفه یدنفا ال وا مارق

 متالو بوشق رلشادلوپ دمتع» بوریو راقلجرخ نونل آ هغلزق بوداشوق بوردیک

 [۱] ضهریو نزلقزآ عیج بودیا تیاعر هنیراقبفرو هبودنکو هنیرلت آ بودیا اشا
 هدقدراو اکس مشادنرق یلج ابلوا نساغا دحا یساغا یسماف [۷] ولزوک کنسو
 قلحرخنوتل آ هغلزقررب نوکه بوریونتابورشموتالوک ام بوردوف هیارسرپ
 تع نع هبناج ههو نسهرو نوتا هغلزق زوو نوطرومسر, نامز یخهدک بوریو

 بوشلعادو هلا ناخ بولآ یرلدغاک ود «مالسلاونسهشوق رلشآدلوت دمتعم هسردنا

 ارف مکن دنا راک و تشل ۳ راو ررڪګ نت الو مر ندنسهعاق روا

 ردنا نایب یرارهش و عالف و
 فوذک تعا هدارج زود هیذلف باح ندروا هعلق الوا

 هلزوط ةبرق لزنم
 یهزت رغص یرازاود یلوروا قار, وط ددع زوح وا هد ران ؛لوت یا ۳

 زوط اتق اق ندلوک ]٤[ کردقلباح قلخ هلح . ردرلوا شملوا انب هلا هتسارک و
 هدزلا ردتناما رولوا لصاح شوخ كيب نوا رارریو هننیما زوط بوراقبچ

 بورییونمهفولع نوتلا رب  بودناتمرح و تیاعر رفاو بوروک نیما ینلراب نالوا
 هدقانق ره ررک ندمش و  یدلرضاح راناکس یربغ بوراتاق یراقفر نلک هلمزب
 دیقم هل رطاخ بطت بودیا نی هز نیما ود ررر و رلقفر هلو و هفولع هلو

 ندنا(یک هنک ٌهيرق) ندنا (هرقشک يرق ) هدتعاس ۳ هبهلبق هني نوک یسترا بولوا
 ةعومم كسليا ریرح هلیلاکشا و هلیترام هل رکاا یرلارق وب ( ییریالج هیرق )
 بوک یرابرق ونلرهدناریرحت نرباساقاجثا - رولوا [۹]یرایربسرب [ه]زم فصمان

 دصقم ند (ررح) یهدارو[۳] هولزوک : ك [۲] ۰ زسهرو ك  س « پ۱1
 حتف هد ( ررحم ) نامزوا کلپ یدیاقو هتزغ هدننامز كفلّوم هکنوچ ردلکد یررح هن نغ

 (زحعوبطمان) یسورغود [] کردقلبچ :2 ءس[4] (2) یدررومد هنازاب یکلج نابولوا
 هکردسللوا (یرابرتشر) ی.ورغود] یزاب ریس رز : ط . یرایربس رب :ك [1] (6) ردنللوا
 (م) یدیا یمانقم كکلکو و ندیکسا ردکعد یوهودر

 AE ¥ :یلح ایلوا ا ا و



 ىلج ایلوا

 هنادزیدزبا اریز زامهلوا شاخرپ شاوص بونل آ ماقتنا هللا هجورپ هللا رلنآ لصاحلا

 زکس بولوالتققلاق ردقوبلوا كنجرد [1] هلا ۰الامثلا نوملوا انثودح كادص
 بودیا شون نتبرش تداهش دهش زءرلتکب زوحوا قاجنآ ویدلوا ریسا یددعزوب

 ندنآ كلدتیا نفدهدنلخاد یسهعلق روا بودلکوب هنیرلتآ [۲] هلشوخرس هل نسهلج
 بود هبهلبق بناج تعاس ٩ نیعاغو نیلاسكرهدبا مظعیال آرب هلانامداشو رورس

 روا راوتسا راصح نامرک حرف هملف ةربزج شال

 راپوط هناهاش ددع زوب هڪ ندهعلق ناطلس ندلارون نالاق هدهظفاحم مدنوب

 تا شار یعرکیو رغص زون همالسا رکسع هرکهدقدلوا رانامداش مظع تفت

 ندنراربسا كمالسا رکسع هلخ بونلوا شون هزوب یف زوب هللا یتفایض یرلباک
 رب هدک رابم لاسو هحنجوم رفد بونلآ شورغ رشب هنشاب ما نوجا هقواص

 هرک یدو ردشماملوا ریرحت هدخشرات رب یعودلوا اغ هرک یدب هدشقح هرفس

 راس تیاغالو دحالبو تا كببزوندرک چ واو رسا ردق كيب... هل هدشروا

 یدینواهنلا یخد كرقحاربقحوب ادخ دم ردشهلوا رر هل ینیدنلآ ممانغ لام

 بولاق هبهظفاح هدنسهماق رواوب ناشبلاع ناخ دعب ردشمرک تآ سار قرقو رسا

 نامکح نوطرومسرو [۳] هاتن تخر یرب تآ هغرو شیو هلوک شب هرقحو
 ون هدکدنا ناتسحا [4] شاف هقوح رربو لولا اواو تآ ررب هدهب رامادخو

 ندراب رشم رفس بوک هنالومرق هرکه مهاشداپ بورواشاب هدنروضح ناخربقح
 هواط بوروا شاب هعاخ ردمشمهعا اشا شوخرب یعرق تبالو بوکد ما [ه]

 یا»بولآ نراثن یهاوج كلك هنرش تسد ناغیلاع ناخ ناه هدکدید مدا [*]

 غیلراخ هرهشوءهردنب [۸] یسیقیهراقالاجوقیرلراشاو رلقلات آ و[۷] یرلهنآ معرق
 براق مشادلوب شادرفس شادلاح شادربشادرق [۱۰] قادارق هللا [4] یناخ یفنلپ

 هلتوخرس : ك ءس [۲] (م) ردنکع هدیلوا (هللا هللامما) هللا تلا ےعیا : ك [۱ 1
 :ك ء س [1] ندرلترسم رفس : ك [۵] شاقو : ك [4] هلو تخر : ط + ك [۳]

 خیلراب ) یمویفود ]٩[ یسنفره: ط ء ك [۸] (م)ردبسانم اهدهسلوا (یرلها) [۷1 هواص

 (م) یدرولوا بسانماهد هلوا ( شدقازق ) [۱۰] [م] ردبللوا ( یناخ غلب

 بس ۵ ۷ ۰ سس



 O ۱ 8 نی : ۹

 ینج قاجیلک اف

 رلپوط یخد ندرفاک بوغی اضق ماس یکتنعل ناراب هرجا روبات قوا ایر, بودا

 بیرق هرونات هللا بیرقت رب بولوا [1] شراقشراقرکسع مزب بوایتآ رلکنفوتكيبهحم و
 بود یدرو ناب راتأت یاه رافک ناه قدرود ورک لېسو قدامهلو رفظ بوراو

 هفرشتمس هلرکسعهلح یخدزب بوقبج یک یسوروس ریزرخ ندرزبان رلهرفک هله
 و رد بوروک زمغودلوا هقرالآ ندنروات ردق تعاس فصن یزب رافک هجری و ناي

 یلروصنمو یلنیریش ناه هجنقیچ ههاکهصع نادیم هوق هوق یزب وید یدجاق راتات
 هرزوا رفاک هلیراغوط یرلاغا توا بوبد ردکنود نارفاکهربب هرک رر یرالوق ویقو
 لامزونمز ندنهللا یادص كمدآ یو ندنلهص نآ بونود مالسا و هرکرب

 رافک پولآ هبهنروا هدارصو یرافک هرجا نععلاةفرط بوبهرتدردرد نامبآ ج واو

 كنفوتربو یسیدرف اش جلقرپ بورک یک ررک هنوبق دروقچآ رلبزاغ هرجما یرکسع
 عفاو هقعاص و قرو دعر مظعر بوک هک ردشلوا یسیدروتک قادصر و یمیدربطاب

 قاحلک اق هددحاو نا یرافک هدمساق زور هدنحرا ۱۰۰۷ هتسادخ دح ردشلوا

 هل رانا قلاق اما قدلشاب هفمربق بودیا مزپم یرافک هلح پومرکرا هتیروات

 هلحمان[۲] یشابهنطو ات لرهروس یران آ زب هاک یزب رلنآ ء6 كرهدیا کنج كپوک

 یدبیند ندکنحو ادخرکشزک دص بولوارفظموروصنم هرق هرق هدیفیلاق هحراو

 ريز دنب دیقریسا یراتات قلاق زوب زکس بولوا ربشمش ۂمعط کمیل و ریسا كيب
 هرتهرقبوشتب نازیکنج نایزاغ هدهرانآ نکردیا ریدن کما رارف ید یسییاو

 نان مربا یس رسا ناطلع هتمز یزو نا ناف قو

 عی یدنلوا ناسحا رقابلاق همطریشو رانوط نامکجو رلکروب بانج مح ناشیلاع
 یدنلوا ناسحا هرانرتک یثاب قلاق نکیا بع كمربتک شاب هدننیام راتات هدامز

 هناروالد تیاغ قلاق موقوب اریز ردشماغلآ یشاب قلاقرپ دهن آو هدنامز عیج ارز

 مناج هنناج موصعم ی هدننراق تروعرب هنی بولوا ردرابهذمیلولح هلج یموق یا
 رارازوب رکسع بودیا رحس نکردیا كنج امادو ريد مربلک هزات هباند هني بورک

 یفاب هنطو : « س ؛ پ [۲] شروقشزاق : ك [۱]
 بس ه ۵ ٩ س



 یخ فا

 هدنتنامن یسارح تاپه بودنک «هلق بناح هرجا یار تاهغ هدنک اخ یرایذ

 ٠ امرك نهاش ٌةملق لزم
 بولبرو یتح تک هنیرلاغا هملق بولتآ یرلپوط نامداش هناخ یخد ندنوب

 کا بودک هب هلق بناح هرجا یمارح تاپه هدأت هام هحک رب بوقلاق ندا

 [۱1قاج یلک اق لزم

 شمزاقروباطر, ناخ یارکنهاش هدلعوب  ردکعدیلوب هبرع هجراتات ناسل
 ودردش و یاو مرف هدکدتک هقمروا یناتس رفاک ی رلت رضح قان رکن یدررود

 [4] هتسوروبازو یغازق [۳] ایردناو یغارق [۷] ساناربو ندنغازق هکرس لاطلاق
 یرلهرفک یرانات قلاق كس یباو قازف كس نوا [ه] هلناصخ یدب ندنراقارق

 [*]رفاکو ادخ تمکح " رلرناف بولک هلع ونوجاقامروایعرف بولوار, هل اقازق
 هجنروکن راخنکشا یزلتآ كننرکسغ ناخ نکیا هدنددص كمتکهنسهعلقروا هدمرق

 هدنفارطاروا هللا لاثم ایردرکسع دز [۷] توناق ءرجارونات هرجا نععلآ هفرظ

 هلرایلروصنم و یلنیربشو [*] راترق [۸] یسارق هلج هاجیلاع ناخ بودبا کم
 رایدنا كنهآ کنج قافالالع بودیا هرواشم

 [۱۰] قاحلک اق درو روا بوشا كلنح نابرد

 زیراعانغلام هل ءرامدآ كسی آ شب ناک هلابقتسا هناخ ندمرف نآ لوا نام
 كنجحابصلایلع بولاقرابكيسو تلاص نموهم هدقدلوا هناور دعرق رانا بورشباط

 رکسعهلج بوبق یرایا یرکسع كيب کیا ځد نلک ندمرق بولیرواراهرط هنلبط
 ددع رجوا رشکیآ هبهلجره بول آ نرلیاب هترللا بولوا ریارب یراشاب تآ راتات
 هل هرزوا روات بوردلو اهر [1۱] ههللا هللا ندنغارب بولزک یرالقوارواط

 (یغازق یابارب ) هحمنظ ] سنارو : ك [۳) قاچیلک 8 : 2 . قاچ یلکاق : پآ [۱]

 یسورغود [1] هلنامطح : ك [6] هقشورواز : ]4[  ایردنا : ك [۳] [ (م) ردیللوا

 (م) ردیللوا (یجارف) یسورغود [۸] بوئایت : ط « ك [۷] () ردیللوا ( رارفاکوت )
 هنسادص لا للا : ك [1۱ ] قاجلک اق ب [1۰1 (م)ردیللوا (رلتراقو)یسورغود [4]

 حس ۵ ۵ ۸ بس

 ی زر ی ی ست اتم زا لک نا ۰



 كنج هللا یغازق ایردن ۲

 هرزوا هررزج بوردلوب اهر , ههللا هلا یادبص رلبزاغ هلح ندزکر بودیا

 ةللااب هحآ نراقوا روبات می ر هر مرز بغا تا ا ط
 الب كندخ هرامدآ و هراناویح نالوا هدنجما كنءرزج رلقوا میج ىلاعت

 هدنفارطا هریزج [۱] بولروا هرک رب ناه ناویح كيب زوب ردق وب هجشدیا تباصا
 ءزفرط مز یرب بوروا هیوص رلتاناویح هلج كربنکج یرلهرفک شمرک هسرتم
 تاناوبح یخد رافک هدلحو .نکم كم هبریزج عیدروک رانا نکرک

 [۲] نکرارروب یرسرس بوبلوا یرارادتفا هغام | كنفوت بوشاش ندنکیدهنکح
 تانغهل ناه بودیا نارپ یخد نرلقواملیایرب هلبا هللا هلا ید هرکرب راتات ناه
 جلق هرافک بوک یغاطب اورپیو كابد بوغارب تآ هلوک ندنف رطیه كنهرب زجت

 هزهرط مزب یر, ندهریزجکیب هج كرافک هجنیلشاب [4] هفعا نارابربت [۳] بوروا

 ريجنز دنب رسا بوریو هلا نسهق تمالم نکرد مدقچ هنیرانک تمالس بوزوپ
 نادندرفاک زویزکس كب قادهرصع تقو ات نوکلوا مالک مارو لصحم رلیدلوا

 ددع شل ازوییدپ كسب چواو ربسا قارق اناوت كب کیا بوک ندبات شتآ غیت
 لام هدایز ندکس یمرکب هرمشط ندادآ بولوا رز دنب راناشو نالغواو تروع

 زو كسب ید هبیزوا بودیاتلادع نیرلام نالوا []4رلاقمادیوف وزوا بوراقبح
 بودیاعفر ندک اخینلوق یزوا بودا تمذخ ههاشداب بورو رلتاناویح ددعشکلا

 هکربلاف یخد ناشبلاع ناخ رلیدتک بودیا رلاعد ربخ هناخ بولوا نون یسهلج
 ندنابولوا ریس راکشو دع راتات رک اسع هللا مسا ردقوو مانغ لام ردقو بوند

 رفظمو روصنم بودرکس تعاس ۱۰ هنفرط قرش نیعافو نیلاس

 ناغودراصح ینعب ناماراد علف لزنم
 ددع زو هنیرلاغا هعلق یخد لاج بودا یرلنامداش بوط هناخ ندهعلف هدنو

 رک اسع عج هدباتءام هجیک لوا بورو یراقح تّکریسا شاب نواو رفصو تآ
 مرق هدفرط وشرق بودیا رذک لر یک یک بورذلپ هلتآ یک یوزوا رهن مالسا

 بوروا یزکنج رو ایص : ]۳[  نکرلررود : 2 [۲] بوکروا : ك < س 1
 [(م)زرازاب ( افع ) زإ] هلراغمد : ك [ه] كتا : ك 61

 بس ۵ ۵۷ .تس



 ىلج ایا
 یدنود یروغوا كناخ ورکندمش بوراقج ربخ ويد یدلوزو بودک هرفس

 نغلاغا ىلا کهدنلا ناخ هدنامرک قا و یدروح زوب ندیدنک یخاد لناعع و

 یسهعلق وزوا هدزب ردتمینغ تصرف . یدروا هشتآ هلج نرلالشق بولآ "
 تاناوبحهلج بولک رفاک كيب نوا هدرحس تقورب وید مهروس نرللام كنيرکسع
 نکل " رازدهدمتک یرضود هنسادا [1] ایردبا زونغ هتنشا بورس زع راهکرخ

 دارم هلرکسع كيب ردقوب مهاشداب رکا [۲] راروتیهروس كب یراتاناویح
 هدنراکدید « زسرولوا رفظموروصنم بوراتروقزلام نوتسب بودیاراغلا زکسردیا
 بودیا لوزعم ید ندمفلناخ لکد نبصنم نامرک قآ مزب یلنامع » یدتیا ناخ
 زیسهدیززکدالوا ناخ یارک تمالسزپ هسروا هوالط هدنامرکقآ عالماو كلم هله

 هاشداپ بوملق [۳] هنکیدلنا كناثع لا زب هنب  ززهمریوج زوي ندناع زب
 «[۵] رس الصا مراشادنرق هلالع الکوت . لهدیا رفس [٤]/هتحلصم وب هنیزوغوا

 یدلبا هار منع بود

 زمکن دنک هلو اچ هنسادا یا ایردنآ [۲1] ندنرانک وص قا

 و ا
 و بولراتلا نوکلوا غا ناتباوح لوح ندنلعاس وصقآ الوا

 یدصب رانا یزب دادم یاه هرس هجنروک یزرافک بوراو هنفارطا [۷ | هر زج

 هسیرتم هدنفارطا كنءهریزجرفاکمیح بوبق هبیزوا نرللام كنيرکسع وزوا هلم وید

 شقا كلهبید نکشلوا هراپ شتآ امدقم یرلترضح ناخ ناه رایدناف بورک

 شاوارقو لوقو قزرولامو نوطو تآ » بوردنا ادن رللالد لام این بولوا ضح

 كيب یدب شم هل ةمظعلا هد « رانوسلوف بودیا لاح رب هیادآ وب نتتسا
 یاب نیراقوا روباط [۸] یلئر یریا هناد رشیکیا هنیراهبج كنیرلاب" زاتت
 هطاحا نسهریزج ایردیا تاق زدنا تاق مالسا رک اسع هل بول زک هتیراهلبح

 هتحلصمو هنب : 3 [4] هنکیدتبا : ك [۳) رروهنوروس ك [۲] اردنا : ۵ [1]
 یتودنایق :4 ءس [۷] ندنرانکوضقآ هدنخرا ... هتس : ك [1] نيالا ك [ه]
 ینمد : ك [۸] هریزج

 د 3 ۵ ٩ سس



 یمهفلق وتو

 [۱] و و هعلق

 بوک یآ ردهقلب هدنرانک یر وژوا ۰

 [۲) ولبرق هعلق لزم

 یخ رات [۳] ۱۰۷۷ هنس یهدالاب یغودلوا هعلق انب شاط هدنرانک وزوا رهن

 بنا قانق رب هرجا یالو هقاوزورودو هني ندنآ ردروطسم یخدو هدندلج
 بودیک هبهلبق

 [؛] قالب وق هعلف لزم

 ادوورنن هیوزوا رم یسوحنم سور كراید و ردکعد یسهعلق یقارصق ینعب

 ؟ردشفلوا ریرح الصفم هدیدب شعلآ و هدنخشرات شعب هدالاب ید هملق وب  رارید
 بولوا یرهعلق دودمارخآ هدمت ]°[ نازورود بولوا هدنرادک ی رپ وزوا

 نکل ردلوح تاهه كدهنسهعلف روا هدنراید مرق قترا یموشرف وزوآ ره

 بورک هنیرار, ترامع كناتسرفاک [۷] ندنرالوب یلکرح [7] هدزک ریسم رفسوپ
 ردشالو شماق یراصرب قانق نوا یفرط هلبق كنسهعلف قالبوق وب كدشعا تراغ

 هدانعمرب رلرید یعوق [۸] هعسورونار هموف و هرزوا یاسل سوحنم سور

 هلا ناشیلاع ناخ هدمب ردکمد یشا وق هدانعم رر ردکمد تکی [4] یریارج

 ندندیع [1۰] ریوبق ینوصقآ بوطرویر, قانقرب بوقلاق ندنتلا قالبوق ةعلق هی
 نکردیک بوک

 ]۱ ۱]یلوروا هماف 4هان دابرف نام رد

 هناخ راتکی حالبس رپ ددع زوبحوا ندنرلکیو ندنرلاغا نعهعلق یزوا هدلحوب

 كنمهاشداپ یرلقازق شماق یراصویغازق هکرسو [۱۳]یغنارقاب مهاشداپ ناما » بولک

 قالق :.ب [۷*۱۰.]4 : 4  س [۳] .قلرف :۳[۰] ونو : 4 پب 11]

 1 09 ردیساتم اهد یسوا (و ریه ( [ هد زگ ریس ۰ ك [71] ناژورود : 3 6 س ]°[

 :ك [۱۱]رویق :ك « س [۱۰]یرازج :ك [۹] هقشورواز :ك [۸] ندرلو : ك [۷]
 یا ایر دنا ی [۱ ۲1 وزو



 ېلچ الا

 [1] هفودهرو هملق

 شاطیس«ءلق چ تولوا یساس هرقک رب هدتمات [۲ ] وا شلوآ دنیع ندرانآ

 ندنسوریوک چغا زاردو لوط هدتعاس یبا كنهمصاط ره ندا ردشعلوا

 نوکلوا بوک

 [۳] نرهچ هملف لزم
 یزوار .دنفرط لوص رلرید [ه]هسجنا رهجقازفاما رلربد یخاد [؟]لرهجو

 هعلق ی ات یدادتش یلفدتخ تاق چ واو ]1[ هتلواق تاق چوا هنصاط رپ هدد

 رد وا رب رحم یخدوب یعودل وا WA E هه وزورود بول واراضح هقنلت یبهرمشطو

 بودیک هقرش قانقر بوک ی [۷] ( طاوومول ةیرق ) ندن
 [4] یزق راج ةعلق لزم

 [۱۰] مارب هع ودراتأ" ىتەي[۹]نالح كين وقوب بولواهقنلپهنودهدن رانک وزوارها
 بودک هداوح قانفر ندا ردررح یعودل وا کا

 [v1] یاق ةماق كازا

 رد شلو ا[١۱] دیش رت اص واں اع زمکی دنا دابرب نراخاون ثي هعلق و ەد رتو نک

 رارکت هتی نادنا

 قجنامرک ٌعل
 نکر دک هقربش هني ندنا بوک ینا ردهملق شاط
 : ك « س [£] نرهح : ط <« [۳] وا: كس [۳] هقودمدو : ك س «ب [1]

 راوتسا ةملاق نيتم تاقچ وا ( ك ) . هتلفاوق : ط[٦] هجلرهج : ك ءس [] لرهج

 . لالح كوقب : ك [4] نارتروق لاج : ط . ىزقراج 3 [۸] طاومول : دا [۷]

 قد (ون6) یتهخن س) .وناق: ك ءس [۱۱] هرفکرم : ك [۱۰] نالق كنوقو : ط
 ( ریرحم ) یسورغود رویهزکب هشیلک اب [۱۲] واق : پ . ( ردهتدچ یسهطقن رولس هنوقوا
 | (م) ردیللوا هکر ېک

 سس اه ۵ و س



 لاحردناه شنا ر رحت یلالبواو هدایز یخدیوتنکم اغا دا هدایز ندنسهماندایرف

 نوکر ببونود هلیعانغللام كمالسا رکسع هیورک نآ لوا بوردلاج رلتلحر رفنناخ
 بولآ رخ یفاشیخد .دن | بوصب مدق [۱] هبقزورود تیالوبودبا راغلا هنبناج هلبق

 نجدال هلق

 هفت تمس ندنآ [ ۲ ] ردساصخ هقوزورود مکح یدنلوا ثکم هدنتلآ

 هني بودیک

 ناموا ههملق یم

 هقاژورود بولوا رومعم ییهحاب یلغاب بولوا معدق ۂدلب و ملظع ةقنلپ رهش
 هنن تودنک هدرارازهلال یداو ژودو رلنامروا هف رش هدنوک رب ندا 7۳ 1

 I] ولصار لف

 ....یهدالابیغودلوا هدنمکح هقن وژورودبولوآ مظع هقنابرب ءدرانک هتضاظ

 بودک قانف ر هنساف رش فرط كنسهعلق ولصار ندنا ردم وق هددلح

 همشود هملق

 ندنک فورعم نال وا هدسد راذامرکد بولوا هدنرانک نوص همصاط ره ید رب

 بودیک قانقرب هني بوک ٌهمصاط رهن
 ]٤[ هنشوق هعلف لزنم

 دنا یاد او بولوا هقنلب تاق چ وا هدنجمآ قلقاطب رب هدنرانک ییوص هش ود

 بودک قانقرب هللا لوح هف رش تمس هننندنا ردموقم ... هدالاب یغودلوا

 ۱ [۰] نتوناز ةعلف لزم

 ردموفح هدالاب یغودلوا هةنلب رومعم بولوا .هدنجما ینلقاطب همصاط رپ

 :س«پآ 4] ولصار : 1 « س « پ [۳]ردینامطخ : ك [۲] ههقوژورود : دا [۱]
 نواژ : ك « س [ه] هنسواق : ك . هنسوپق

 بس 6 ۵ ۳ سس



 یلچ ابلوا

 ددع یللا ندنفرط ىلارق هل زمتسود یوق یحالصو حلص نوک 2: : هام تازا

 یمالک ل امو موهفم بولک رامد | ندنلارقهل هلبا راب ولسا تبح همان یرلقالوا هرفک
 هلج بووق ندتموکح یتساغا ىلاي بولآ نفلاغا ىلاي ندکلا لنایع مهاشداپ د

 هلح و كنيرلاغا مرقهلحو یدتا عرض اشاب فسو یریزو یزوا نراراتات قاحو

 راثلاب قارحا یراتیالو وب هڪ زبس یخد نراهلببق كمهاشداپ تاذلابو كزکیران اطلس
 بوروا هشتآ یزکیرلکلتفح هلبقو یزکیرلراطوا كزسیخد یلناعع هسبا زکیدتبا
 تاناویح یریغو یزکیرلنویق كيب زوی هرک هو یزکیراشاوارقو لوق كيب هع
 ندباغو امدقم بوردروا هیاغون ولوا نالوا زکمصخ كزس یزکیرللام یسهلوقم
 «رایدلوا یاب یلناتعو یاغون موق بولآ زکیرللامینامعو یاغون هنیر لام زکغیدل آ
 غاد هآ ءرک رب بولوا نوللارفصا ینولرمجا یور بودیک ندنشاب یلقع كناخ هتد

 لقا بوید « رلیمتبا لظ هن هزیب نیاخ یلنانع یکدروک مایلوا » ردیا بوکج نورد
 نایمنید هرفاک زب ردیا بودیا ریرقت رب رب نکیدنا ریرحت كنلارق هل [۱] رطضلاب

 قولخم عیمج هدفارطا زکد هرقو هدلوبمالساو زمهاشداپ بوروا جلق هنیروغوا
 ندزعلایزمیلاغآ نامرک قآ مز نت رروا نلف هناتسرفاکوند رلتوسلوا لاح هدوسآ
 بوروس لنامع زکرللانمو لام بورقا هت زعراراطوا هل ادعام ندنراقدل آ

 یراغ [۳] ناجییلسو [۲] اغا سدد قالوج  هدقدلوا دولآ اکب ود « شمزوتک

 بوقلاق ندتالو وب یزنس ردکورتوا ینوتکم هل ون مناخ » ردنا رلاغآ تراق یرغو
 ماخهعاداعا ردشمزاب ةمانكورتا وب ندنفوخ وند رلزروا هدیمالوهقسناداکلب نستک

 الا هیلواهدیاربارب هرب بوروا نتبالو [4] قلشم نکشلک هلت وش هراتالووب نامه
 زویجوایند ندافادحا یساغا ىلا نآ لواناه رایدنا وکوتفک هنوک هح ويد «رخ

 هدرلالشق هلحو رابدووق ندیلای ی مهاشداب ناما هدنرابوتکم بولک قالوا راتات

 كنلارق هل ويد  رلیدروا ةشتا یراراطوا بوآ لثابع یرالام نالوا

 یسدرعود] اغا یبهدد قالوچ : ك . اغفا سود قالوچ : س [۲] رطسل: ]۱[ 

 «لاچس :ك [۳] [(م) ۸۸ ص ردهدکلوروک هلک و هدرلیلر ردنکع قلوا ( اغاشدد )

 "وعما: ك3 [4] [ (م) ردنکع قلوا ( ناحبس ) یسورغود] ناحفس : س

 سس و 6 ۲ س

1 
/ 
1 

۲ 



"۳ ece: 

 یرهش وقارق

 ۱ دف وفارف میظع رش

 هرکهادفدنل | یعانغ لام بوضقلاف [۱] ندنا هک ید نوکیدب یدبا

 هرهشوشرف هراک ز ورندشای تسوا كرهش هدلحم ییدسا یراگزژر زدی مقع مررب
 رهش نادابآ و رومعم قالیزوب هج هدهحنکر نوکرب هديا شتآ رانا كيب ردقوب
 یراصح ما قاجحا یدلواهتسوسهبامس جا [۷]یهاش دود بولوا ریارب کاخ وقارق

 یرلانیدادش بونا یرلح وطس هلاقلوا رکراک یرارطصنم لاتمهعلق هراب شاز وتو

 و هلدتک اا تمس هجنراتک هنسدرپ ندنا یدلاف هلکوس هدنجنا دورم شلآ

 راک هللا تآ رولوا بصنم هیوزوا رهن بولوا مج ندنرلغاد وارق هنسد رهن
 ف هدنرانک لالز رو ردوص كوخ

 روک هعلف فاصوا

 a نابطخ a یو تار
 مدشمهمروک ٌةعلق و ردراو مازغ هرک ید شم بویمقج ندنتیالو وقارق هلراید
 ودردن کیا دی هم یمظع قدنخ هدنحا قلفاطب و قلزاص هداضف عساو زود

 مالسا رکسع ردانب هلغوط هرزوا راب همغی ییحم یلقاریوط عفت رب یسهملف ما
 نالوقشوق هدارحترب [ه] بویمه, رانات موق یخد ینوب یدنآ رلپوط یلیخ هنکنج
 بودیا تکم هداتش تدش لوا هلزعرارداح ندقلرونایو زعراقجالآ و راناقرآ
 كيب هجو مظع شوراو هراپ نسکس زوبو هعلق هرابزوبجوا هدنرلتبالو رویک علقو
 رسا كيب هڪ بودا ترافو بهم [*] یاداما نراعانغ لام كرلتابصق و ارق هراب

 هبا رانا" كيب یدب یعانغ لام عی بولوا متغم مالسا رک اسع ها ناوارف لامو

 یسهنادزوورکشل تراق عج بولاق رابکسو تلاص رک اسعهج هنی بوردنوک هعرق
 بودا راشکک کما نالات نالآ و تراغ نرلرمث وقصام هلی رلاغا توا هدیدروما

 ۱۰۷۰ هنس كدروک ینآ نکیا هدنددص كمتک هوقصم تیالو هلا هللابنیعو هللابمسق

 جیئلخا : س [۳] (م) ردیللوا یار ٤۲1 نیل كن ریش :یفارف نی و

 ینادما : ]1[  بویقاب یخد اکو رایان موق :  (ه],رشادویق ینامطح : كل 3

 — ۵ ۵ .تس



 یلچ الا

 یراریساوقصم هنیوند رراو هرزخ رحمان ییاهن [۱]شعا دس یراوبدوب لوب قلیآ
 ندر چ وا بودیا ثکم هحیک ر هدنند كطکاح لوا نارا [۲] ردریو ربخ

 بودبا نفد هرب هجا یرلیوط نانل | ندروبط هحبک لواو بودیا مدهنم یراوید

 كرهدبا لحارم یط و لزانم عطق بو [۳] ندراوبد نالوا مدهنم حابصلا ىلع
 دهع یراترضح ناخهدکدنلک هنتلا ولصارپ ٌۀعلق هدهحیک یدبنوک یدی هبېغ بناج
 هرزوا تبفصن ندنراعانغ لام و اراسا كمالبا رکسع هلج بودیا افو هنقاثمو

 ییاو ریسا یدی ادعام ندنغیدال آ یشرب ندنرمسا زکسنوا كرقحوب بو  نرلاقواص
 رایدلاق تل اص هل بو ردن وکه ی رق هلرکسعكسینا | نرلرساك ر کسعهلح ورب وتآ «غرو

 [؛] واضارپ حدق علف فاصوا

 هتیراربر همصاط رې هللا وزوا رېن یخدوب ی
 چوا بولوا هدنمکح [ه] هقوزورود ردثبتم راصح ٌهقنلب رب هدلح یغودلوا ط ولخم

 یرلمظعم هسنکو یرلوا یلوتروا زاسوهتحن ردق كشر بولوا كلام هرکسعكب

 ردشعل وا بک فاض وا ا هدنحشراب ۱۰۹۷ هنس هددلح ... هدالاب یعودلوا

 بودبآ فوخ ندزمکیدنا ثکم هدنناب بولوانادابآ و نیتمو رومعم ىق یدمش اما
 بودیا ناغارح هلرلنارطقو تفت نرلفارطا هعلق ادحابصا هخیک نوت نوکنوخ

 ههعلق وب ندنآ یدنآ رلکتفوت كب زوب ءرک هج و بوط كيب هج هر یعمی
 رب یزو هل ی رود فرش نان ها ندنآ "بونغا تخزو تاقلا السا یتعو

 هدنرلدرآ كراهوک یراید وقارق كنتبالو هل بودرکس نوک وا هل رانک

 [1] جنلخا تالو فیرملرد
 نرارفاکو باو بارخ هلتآ هلبا [۷] قامطی بودرکس هلفغلالع یخد هکلواو

 رهشهراپ یدیوراتابصق و ارفو رهش هراب زوبییا پودبا پارت نرلهاخو باکو ربسا

 یسی الوا كرلالوا بارخ مظع

 مر :2 [۲] (م) ردیللوا (شعا دس یلوع یلبآچ وا لماک راویدو )یسویغود [۱]

 بفاصوانایرد [4] ندرارب :س [۳] رلیدرو ربخیرلنالوا لشناد كنم رباراسا وقصم نال وا هل

 قامطب : كس[ ۷] جسشلخا: كل «س[+] «قوژورود: ك ءسا 1 ولصار نیتمنصحو م دق هعلق



 شونود هعرق هرکوص کت نا تنو رش

 یدی شم نالاق هدخزرب نادیم كرارافک نالوا ناطلغ یرلهلک وب یرکسع راتاتو
 دص زو توقایوآ لملو رهاوج ردقوب هدنربه نکرایوضت نرلرادرع ةفیج ددع كيب

 اهبنارکتمیقیذ همطق هعطقو یرلنوتل | ززوب چ وارشکیاو رزوب ادعام ندرلسالاو
 یارح بودیا :نانرع نراراده هشالو رایدلوا یارک یاب راراتاو رلیدلو رايش
 ( تسانم رعش ) رایدتیاادغ هرامورومو روبط بوغار هدهت

 [۲] ی يک [۱] یدشل وا هابور هللا درک یم كوقصم یدشعود یارح

 دحالب ندنعاونا كانغ لام هبرع كنب چ وا قرف لاک هدکنج وب دححاهلف

 لت نوک لعلو لت هایس و يلت ضاعو رومس ضاسو تس رومس هنامنالو

 ناکه سکر, ره ی هسکز وبحواویرلشد قلاب هبعزوب باس و یرلکروک

 امان دارها هسیک زو زکس هلجو ردنوتلا كيب رانوا هدنربره بولوا یووقصم
 ندیا ناسحا نرارصحو دح كراعانغ لام راسو . شورغ یدسا هسک زوب زکسو

 هعرق. بولوا رفظم و روصنم مالسا رکاسع میج ادخ دم رولب یراب بانج

 ندلوب یرغ هلا هناخراب هبرع ردقوب بولوا مظع ٌهرواشم هدقدلوا هجوتم کیک

 وقصم روبط حتف یا خراب ) . رایدنا هار منع کمک

 [۳] هنسانغ کل وا .

 رالووارف هبهعبرا باح یر اتعاس رشت ارتش نکر دنک هعررق ها هناخ راب وب

 هلم دا كرمدک هرزوا ترصا) ندنف وخ یرلراذک یرانات قلاق بونلوا نیصآ

 روبع ندنا ردیلاخ ضرا یسارح تامه كوب بود تروشمو شک# یقلخ مرق
 همیظعلیوط راویدرب بودک هنبناح قرش نوک یدب نکیا هبرغ زالو بود مدیا
 یرامظعهلق هناد رر هدرلر یلزمبوط ررو شمکحرسهجوا یدقبونلک تسار
 وقصم هدفلس یراویدوب رکم قو رثا ندداز یعدآ و مدآ هدنرلجما كرلهلق اما راو
 چ وا لماک رلشمتا انب نوجما نسهما بابو بارخ نرلتکلم یعوق قللق یرللارف

 رو هز کی هی اب چاوم یننکیات] ین اک سینا 3
 هرکشل ییاتمم .هدنروص و ردنکم یوا ( یک نه یدعیل ۲ ههابور هکرک) یسوزغود

 هرایرد ۳1 هکیدنا شلوا لوفشم هللا كی یرلشا ؛ شاک یکلیت « تروق قوچ ردقوا

 هتسازغ لوا :ك [۳] [(م) رولوا كعد یدرلهلوا سنوم هرانوانآرآ یک یفیدلوا یراررض
 و



 یلج ایلوا

 رایدتیا بسا بوریو هنیلا راتات بوتوط یرارافک كسب هج هرزوا یرلاحر هدیسع
 یخو لوا یدردبا كنج هدبنلح ر هارعشل كب زو یسداز لارف وقصم ندنا

 ر هدنجما روبط کرلیدروک هدکدلک بوتآ ناج هروبط هلیرکسع بوروک یءازهنا وب
 رب بونود هیورک رارکت هداز لارق ناه رویلوا ع زج و ع زفو ادلواو البواو
 هنی هرافک .كيب ن بنولق هدنپاتووا ك کک 2 ,رانات یک( .نک رید وب اهرب هبناج

 ترجف ی لئابق هدنراید رصم یفیس هنوکوت رایدروا مزج فیس رب لیوا

 لادجو كنج نوک یکنوکوبیتح ردراشمامروا هنیرابرع [۱] ناتسجنوفو ناتسربرب
 یرلت رَضح ناخ رفطداب ادخدهح یدشورود هل رلودع راردا هو یدشرفهنصرب

 بوکنمو بولغمو یدلاق هدهکرعمنادیم ندغبت نادندراراسک اخ رافک بوسا هندناح

 ؟ردشلوا شاخ ریو شاوص و كنجرب هلبوا كدهرصعلادعب ات ندحابص تقو بولوا

 یاپو بسا یاپ  بولوا كنرخ رسراو لین یابرد هللا ناسنا نوخ وقصم یارح
 ۰.۰. هنس را ترسم یاغو نوح دح یدردا كلروانش هدروم مد مدآ ی

 پودیا هحرش هحربش نرلهنیس كنيرارادرم هشال كرلرافک هلج بولوا هدنخشرات
 نداضق مهس یسهلج هدهصرع نادیم رافک كيب یدب شم بونلوا دع [۲] هلتمالع
 ید قاوق و ٌءرجش هلبا مدآ ی دسج هیت یارح بوک ندبات شتآ غيت نادندو

 زوب هلو . ردشلوا ریز دنب بسا. كسب یتلآ شعلآ لجو یدشلوا نیز یک

 رسا رزو چ وا هلا ناب تمهرش هلجو ردشلوا قرع هدنره دوس ید ېس

 باسح ردقوبو نادوف قژوم زوسکیا هلو نامظح زو ییا هلج و ردشلوا

 یتلآ یعرکب هجو ناملغ شو هدازمشو شوهم رر, یره هکنالغواو تروع.
 كنلارق وقصم صوصخاب و یدلوا رمسا رلرتخا هزک اپ رتخدو هتفکشان رکبو كيب

 سالا هعطف زوبحوا هدننیوق كنآ :6ناب ریزو تمرش یراص نالوا یریزو شاب

 ناخ هیتر وع بولوا ربسا هلا راناشخدب لعل هعطق قرقو راوجما منیرد ددع شو

 بوروا رلهبینیمد نیلاق تاقییا هنیاپ بودیا هتد هتسب تسد بوروتک هنیروضح

 رایدلآ نرلرهاوج و سالا لجو  رایدتیا دیق هرجا هبرع رب نسیکیاآ هلیسیرا
 هلرلتمالع : دا [۲] یوق ناتسجموفو : ك [۱]
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 کنج هلا ناتمهرش كناخ دم یزاغ

 لتهص راو زس تا بولو ادا اکر ناکرو ا ۲ تآ روا هتسوس هحوا بوبوق

 شک ربت لادو حلق لادندروغارب راتات هل ناه بوتود قاهج یسودلوروک قادصو

 زافک رثیدرو ناب هرک رب هنب بونوقود 1 مردلب هرزوا رفاک بولوا شک ناحو

 یدلاق هفمالقیص كنفوتو پوط یخدرب رلیدت آ هیابه نراکنفوتو بوط هل هرکوب
 زانو هزوط نویقو هنوبقدروق جآ رکسعشمقناق ورب ندنوکیدی یرکسعرانات ناه
 .ندرارافک ناک یرلیا کرایدرک هلبوا یکررکر تک انوعاط ءرافک رانات بونوص یک

 رارافک یلغاب هنیرلربرب نالوا هدا بوق یرلناح "یراناق بوبلوتروق ناحرب

 .ملهدیاكنهآ کنج بورک یرارقاک ایبهنیرلنل | یرابرع كراپوظ بولاق هدنرانایراپوط
 هغد رق یرلربجت زنال وا یلغابهدن الوق راقبج یمیکو رربکه را هرع یمیک اما بودیاراتآرجوبد
 ندنخز لق وكنفوت یسک و ندقوا یک یرات آ رفاک شفلهزوکلرلهبرع نکرارمالاج
 یوه ویاهو ندنرلخز نک رکج رات  یرلهب یعهلمجهدهاکهصرعیار و بولو ار ادم ز

 راب ص هنرزوا رارافک یلغب هلرحتز نالواهداس رلت ۲ یرلهبعندنرلیدنوکرواناغفو

 .هرانآ یغدراتات هدهمرق كرمدنا رو دروخ رله رع ندمرق رانا یرارافک هداتوب

 کم هدعا تمنغ هللا یرللام و یرلتآ یرلهرع بودنا سا یرانالاق غاص بولک

 مدقم هلبا راراتات ردا رار كيب یللا قرف ییتوحسو یلروصنمو یلنیربش هدجاحوب

 هداغو نادیموب رافک ناه راشلآ هفرصت ةضبق بودباحتف بورک هنیروبط لرافک
 عهسروک نکرد ماناق بوجاق هنیرازوبط بونود هیورک هجنروک نیرازاب جلق
 نآ لوا راو یرازاب حلق رب هقشاب ید هدنآ بورک رانا هرجا یراروبط

 هله هرج یرکدا ان هرزوا یوص دوس تولوا قوام ید ندروبط رافک "

 یرلهب رع رج هل نکرید میهدیا زوبع هبناج وشرق بوبارغوا هلبل وح ناج راقک

 یرلتآ یرلرکسع سکر خو راتات بولوا بآ قغ هلیراتآ رارافک تب هج بولیرق
 كروبط رزو ناب تمهرش ندا كنج هدارح هلمز هدفرط یر [۱] هدمرشد د

 رامورات هللا رارافک نالوا فسلاهش بوروک نغیدلرق هنوک و كرجو نفیدلواحتف

 .ترضح نکرلردبارارفود یسع اب یزب توط هدرافدلوا مزمم ادخ دم بولوا

 هدمرشود : 2 [۱ ]

 — 4 ع ۷ تتس



 ی

 ندنفرط ناخ ادتبا بولوا مرک امرک رکشل ییا ندنرارح تدش هدقدلوا یلوتسم

 لبطو یباسارفا یانهرک هرزوا نایزکنج نوناق بولیروا رلءهرط هنیرلابط كنج

 اراد لیزو ناناقاخ سوکو یهاش كنشوه ٌهراقو یدنشمح یانروسو یردنکس
 زانات رکشل ندلوق ییا قارهلوا ر ارب یشابتآ رکسع هل قارلاح نرلزاس یهاش
 ندفرط وشرق رابیدرود هدامآ هدنل ذ یایواک شفردو رطدراو هتعاحتش نادسم

 وروسوروس یک یراوروسزومود بوقح ندنرلرومط رافک یالا یللا قرق یخد

 هادا یراروبط بوقبج هنادیم هلیراساپاب لجاخو هلبراقاریاب یسیلکنفوت هدايپ ادب
 ندنسوبف یدب كروبط هحنراقح هنادبم هرشط نرلپوط هراب یللا ندنا زلیدرود

 یایزوطو بوقبح ندروبط همرهمریکینوروس رخان بوشکرت هتبرلربرب رافک هلج
 رارافک یضعی و قارالاح نرلتارامنعولبطو سوقانو نوتغراو هتیموروتو یرلوروب
 قاربالر یهو قرایوق وا لبجحتا یرلساپاپو قاریاتیوا بوید هروه هلب رلجیلق هدن لا
 یرارجافقاع قارقو هلوهحو یرارفاک [۱] وقصم شوخ رس شوهدموتسم یالآ رب

 رانوا رانوا بولوا پوطروط یک یپوط رزنخ بوبلاق یرلرارق هغلوا رارق خزود
 بواک پای پای یرلطاط رومو طاطلس هلح بویلغاب هللا راریجشز هتیرلربرب یرلها

 راش رود بی رتلا ی لع بونلغپ هللا رج ز ءربص یرادرا كرلهداسیلغابو یرلپ وط هلم

 كيوص یک زومود رلرافک بنج دونجو راش لامالام یارح راهرفک هلو
 كسب ردقوبو هنیراپوط هداکرعم نادبم رافک هذا وب ناه راشمرو هقرا هنفلقاطب

 بوروس نرلتآ هننادم لجا رارافک یتا لاثم ایرد همرود بونارپس هنیرلهب ع
 دادما هحیک هرافک مرک امرک كنچ ندرلنآ و ندزب بودیا كنهآ کنج بوقح

 هنیراع یوزاب نرلتوقراو رلنوملم نام رلشههمروک نراتمارک كراتات یخو رلناک

 هرزوا یرادوهعم لوق یخد رانا رکسع ناه رلیدقح هنشاوص هخرج بوروتک

 رارغواهاک بورو نای هاک بولوا یللکشراردیا موج هقرالآ ندنزغا كنفوتو بوط

 كرافک ندنرلرغ | پوطو ندنراروبط هبرع یلزنمپوطرلماک رارافک هنب بولوا یللکش
 هللا هللا یادصربونوارب هدنجگارانات رکسعهللةمظعلا هجروک راناتنرلقداواهق الا لیخرب

 وکسم : 2 6 س [۱]



 کنج هللا نابتمهرش كناخ دم یزاغ

 رلیدلوا لوق ییا نوا بولوا ریارب یشاب تا و رایدلوا هجوتم هروبط لاشمایرد

 اغاقو یرلت ر تح ناخ رایدرود بولوا رظتنم هرافک بوراو هکر عمنادیم» لالا

 یالا یربیه بولوا راوس .هنیرلتآ نالبک قامرغآ هلیرارکسع راناطلس نیدلارونو
 کنچ كرهدیا رانو اعددع هرکسعو كرهر ومالس هننف رطهدنجمارکسعیک یرلشواح

 [۱]م رلءروجناما» بولبقناشیرپ نرلجاصضابب بوجآ نشابلرابمناخلرهربدنلتتغر
 زعدجو هنقشع دم نيد [۲] ردنوک وب نوک مراشادرق یحهرق و مراکحرطب ناما
 هسرر, ترصنو تصرپ رب هسروق هالا پاج [۳] كدصیداش ناح ناخ زبقنج
 هقواص مراح [4] ندززکیرلدکمد و راروش نالوا هدنرلوف كزکیراب هدنفلوب موید
 داقوف هرکبسع وید « مهریو راقابلق همطرپش رومس و نوطرومس هزسو مالآ
 میبد نوقم ھ1 یراق ماج یر اھ داو جانور ایک ر یون یاس
 كناشآ ىنلاب نارکوص [1] كيوحبوقوص نسيرآ كروواق نورو, كامقشآ هغالوا

 ` نک ر قشآ هغاموبود رکسع [۷]رکل وا كمشابولیردهرو هلکو ثكمشوتهغاماط لام بوق

 وب هرچا رکسع لوق لوق یرضح ناخ ود « ردرلناغنص بوتا لوواتاق بولزوب
 تعا دهس تداعشب,جرب ,باتف 1 نکرد دیکر اتو کین هجراتات نابل ی راتو ن
 ( بسانم تم ) یدلوآ نایاب یدق ادج ییا بودا عولط هدنومسم علاطو

 كره. نسوزارت نوتلآ رصآ درهم یرازاب بولوا مرک نوحرحس

 زاو یرتشم "نغزف هرم دشاک  رازاب یدشما مرک ءرهز نوحکنآ
  رحس یاخیلز شما جنک هک ۱ هام اوسو شمکح هنازیمرکم

 یهالک نیرز كنهبق درز یهلا رو نوح یدغود ندرحس

 : راناولم یدنب [۸] یرب ینلپ رانارق بحاصو یدلوا راوس "
 هرزوا مچ رک ناف رط یرارح تدش ثداتماع رهم هرزوا یرلتاسا نومصم

 : ك « س ء پ [۳] ردنوک ینوکب : ك < س « پ [۲] مراهروچ : 2 « س [1]
 تیوج.: ك  س [1] مرلبجارق : ل«ءس [ه] ندزکیراهکود : ك «ءس « پ [4] كدهصی
 : ردیللوا هل وش یسوغود ثكءارصم] هرب : ف ءس ءب [۸] نکلوا پوق : د ءس[۷]

 (م) ( رلناولب یدذب هربو كنلب)
 ۳ هس ۷ :یلح ایلوا تین واو چک



 ا

 رارکت بوکید نراکوکوس نشوجو هبجو بویلغای نراجلق هدنراقجالآ بویلغاب
 لاثم ایرد هدصفاش تقو بولیا هظلغم ناعاو نیو ناماو دهع رانا رکسع هاح

 رکم رلیداق تاق ردنا تاق رارک۶ نرلفرط چ وا كروهقم روبط بونلتآ رکسع

 رسجر, ندنرلهبرع تاق رداتاق هرزوا ینوص دوس ندروبط هحک لوا رافک

 ... عراشمک هفرط وشرق صن كرارافک بودیا ثادحا مظع

 وشرق یخد رافک ددمهربب بوروک یلاح وب راراتات ناه رلاتآ ناج ه هعلق
 لا ایف بوبد مهتوا هفرط وشرق نیوص دوس ندامطاصب روبط پراص رب هدفرط

 بوروا جلق هدنآ رب هرفاک شلاق شلوا كولب کیا بوتوا هنتوا یبوص راتات هلم
 ندرارفاک لوا رایدک ود هنیوص دوس هلبرهدوک ضایب یک دوس یرفاک كيب هج
 هني بوک ورب وص ه. رفظمو روصنم راتاترکسع هبراعانغهلج بویلتروق ناج رب
 8 رلیدروک بوبلاقیرارارقهرحما روبط كرارق خزود رافک ناه رلیدتا هرصامیروبط

 قزقهربغط ندروبط نآ لوا ناه ردقوب ناما ندنرللآ كنيرکسع رانا هدرابداو وب

 الصا هحلتص یرات رضح ناخ رلیدنا تسغر هحلص بوردنوک کلا یرافک ددع

 رایدیوقلآ هحابص کنج بوبق رالووارق هنفارطا كروبط ًاطابتحا بویمریو اضر
 یزبکنج مظع كنج تعاس قوجویدب هلبا رافک هدنفرطوشرف كيوص مدقم ارز

 یرلیزاغ زمیکنجو یدلواتقوكنت هجرودنواهبناح یر نیرللام رافک ردق وب و بودیا

 ددع كيب قرق ندفرط وشرق كرافک هحیک لوا رکم یدیا یدلاق لاحمیو بانی

 یدلکددم یدلوا دادما هروط بودبا روبع هرزوا یرسج هبرع یرارادرکدب

 نالوا هدنجما روبط یربخ وهحف لوا ناه رلراص قودلو ناح هزات بودیا نط
 ندروط راناملسسم یخ رب ندرادمم تما نالوا یسایاءعر لدشه عبا هوقصم

 بویمتک هروباط قترآ راف آ وریدرشطهناخ نیربخ یبدلکیرادادما كرافک بوقح

 بورپدلاح واج هرکسسع هل هحنلوا هاک | ندربخ وب ناخ ناه رلیدلاق هدنناي ناخ

 بولبق یرازامن تجاح تمکر رشیکبا هجوتم هیهلبق بولآ راتسدبآ كاپ رکسع هلج
 راوسهن راراتف رابص بسا نیدحوم رک اسع هل بولوروس هزو لا انشاواعدلادمب

 رکسع هدعب بویقنلآ یت نازق هدنناب رلقلرغآ هدورک نیرکسعلیافونهلج بولوا
 بس ه ع س



 ینجهلا نابتمهرش كناخیارک دمت یزاغ

 كب نالسا بودیا رانلابقارحاهلبا رالناشف شت آ نرکسعیاغوت ناراو شع ولم
 راتکیرطب روآ روز باسحین ندنلیا یودو ندنلیا زورونو ندنلبا نابوجحو ندنلیا

 زم رکسع كوب هن رانا رک اسع نالوا رانلاةتش بوشود هکاله كاخ هدنکرعم لوا

 مان ماټها هلادجو كنج ولاتقو برح هلبا رارافک نالوا هداکرعم نادیم بورک هنجما

 یداتمكنج كدەبورغ ندرهظ تقو مکیداروایاخدمحم روناصرب هوا هرافک بودیا

 سکره هداکرعم لح بولوا ماشخا نوچ یدلوا شاوص عنام ماش تقو بولوا

 روبط لابو رو لابی لاح ینو باتي ید رافک بوراو [1] هنیراشوق جازو جآ
 نرافارطاروطرافک كدهحاص هحکلوا بولوا نصحتم بور هتراهناخ سوحنم

 نلاق هدشاوص نادیم یرلیلتآ رانا ندفرط یر, بوذیا رانامداش هلآ ناغارخ
 هجهقسشاب یراتیم كجهروتک هعرق بویشاط هنیراشوق هلبارلتآ هلم نرلادرش
 راتات هحنک ون اما رلیدتا نفد هرجا كاب كاخ هدر رایدنا ظفح بول زوط

 هدک ر عم نادم كراذک بوبمروک تحار باوخ قادحابص ات یراناردام كنیرکسع
 نطب بولوا لامر لاعاپ بولوا دم ندانرپ مهس سوفو ندبات برا عت نادند

 هرفک زواحتم ندرافک ددع كسیدب یعرکب ندرانلوا رقم رقس هکیراراد ةشال

 یرلسجح سوحنم شال بولوا هناور هناربن هار بولوا فده همهس یاضق رلهرغو
 باوخ یرلکیاحو تسح رانا ینرلشل كرافکنالق هدتسابس نادسو یداوا فلت

 نراهفبج هشال كرارافک قادحاص اا بودبا مارح هرلودنک هدهحنک لوا یتحار

 ام نارک تمیقیو بایماکو رپ هلک یضمبو رللاقثاو بابسا تمیقیذ ردقلوا بویوص
 بوبص یتراشل هرف ةرفک یلنولآ كبرحوا رشکیا ندنرالبو یرلهلوقم رهاوج

 كس ی رکینالق هدنر كنج هن ندا بوغار نایرع هدافو هاکهصرع یرافک ها

 نالوا دع یرغ و نرالتآ هبرع هدایز ندکب قرقو بودلاشو نزاع رونط

 هنیراشوق سکه هلبا راعیانغ لام ردقوب بولآ نراتایانغ عی و نرلتآ رافک
 نرلهشالآ قامیغآ راتکیرطب نالوا هدنراشاب لفغ و هدنرلشا ولشا هلح بولک

 لب رايا ینعی [۲] بویلنافرآ نرلتآ رلیشک هجو بوریدنلراووب یتعی بودانوآ
 بویلناقرا : ل < س [۲] هنراسوق : ك ء س [۱]
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 یلچ ابلوا

 راک روپوس هنیرارزوا كرارفاک قارالح نرلایلح بوبوقوا لجحا هلبا رلالعا توص
 کنج یرارافک كرهدیا سولیرکو [۱] سوکهدنامو سورفآ كرهیرس راوص هلبا
 اما رلیدلوا عج هربرب بولک كراج نراپوط یسهلج هتسهآ هتسهآ كرءهدیا بیغرت
 ددع شم هبیرابا بودیا ج وم یمایرد مدآ یلاقاش هرقو لقابلاق رومس ردلاع ادخ

 بولیحس لوق لوق هلبرارکسع هلج رلیال آ كولب قرقو رلرکیپ یلجاخ ریرح یوام
 هراق ءدنرلدرآ كراپوط هلج بولوا یهاظ راپوط رببکو ریغص ددع یللازون هدنرلهرآ

 شروق و راجو [۲] لورفو توطو جافساو هحوهلو هسع یلهقباش هرف یک رخان

 ژوژایو ژوژاب ندر شو یدلوا نایاب یرازادنا كنقوت كيب كنرارافک [۳]

 مالسا رکبسع اما یدرلردیا دایرف بوشواوا یک یرللاقچ ماج بولک یمادص
 كراتات رافک نامه. .یدیا راشعوط زوی هنفرط ارح بوبامغ الصا هنیرابناح كرافک
 نظ مدلوا رارسا فقاو هنیراقدلوا هدلزن بوروک نیغیدلوا هکرا*یطب هنوک وب

 هلوقنتوسا ابو انا ےرمایو یسعای یزب تود رافک هج ندروغارب ناه بودیا

 كدتکه رانا بوناید هزیس رلناطلس قنلاص یراص ایو ینوک مساق ايو سودسووآ ايو

 بلطتناعتسا ندمساقو یو یسیع هج رالطاب عز رارلک یک یسوروسریزنخ وید
 رو بوط زعلاب كويب رب قاحثا ندنرارکسع نورد بولاص نرلقارب یلجاخ بودا
 بونقلاجیک ایرد هرکی رافک لاثم ارد ادخ تمظع هحنلبتآ یناوه كنشف میظع

 رایدبوق تآ .هنیرایالا ناخ یرللتآ حالس رپ كبه ادتبا بود ژوژایو ژوزا
 یمهقعاص قادص رب بوروا هغادصلا بودا مطالت یک نامعرح ید رانا ناه

 ورک بورک هنیرررب رکشل ییا  بورودلوب اهر ههللاهللا یادص ندنا بودا
 شښاجرپ و كنج رب یعوجم تعاس یدب لماک بولوا مولعمان لسم و رفاک ندهایس
 كلم بولوارب هلیاتولاط كلم دواد ترضح کردشلوا شاوص شوروا هنارداہ ربو

 كنجوب ناه ردشمهمروکمظع دربنرب هلبوب مدآ ی عون ورب ندلارق یرفاک تولج
 رابدتک بوروبس تآ هغالآ هفرصت هضبة یروبط ینصف نلاق هدورک كراتات هرجا

 روبط هلباراتنطیشو ليج هنوکكيب هاو شعیا لامالام رافک هدنجا روبط ید رکم
 سروق : ك « س [۳] لوروق : كل [۲] سولهدنام : ك ‹ س ۱1
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 کنج هلا نابتمهرش كناخ یارک دمت یزاغ

 رکسعو ربدحآ نرازوک ندناموذ بوقح هرزوا راکروز راک زور رکنسع اهلج

 ج ورخم مدآ هدایز ندکب ییا اما  زلیدالشابکما بغرت کج نرارنر نيدو
 رایذلوا شوخ رس بودبآ شوت ندتماج تداشدهش راتککی ردق یراذقم تنبولوا

 لاح قامرود رارقر هسلوا لباقم ةلب دنوامدهزک هنموحم لا كافک لا اهققح

 هویفتآه كرات رقف اما شتا رب بولوا نصحت هرجا روط رافک ارز دنا

 راو یرلبحماق ررو یرطبایربو یراقوارب هرزوا هلالوسر تاش ناه راو یراربش

 هدنسهظحالم یدحاق بوز وک نلاح ییدروژایّوت كزانا رازفخ زود راتک مالک هحش

 نزلپوط زم لاب بونب هنسرید یسولوا بولق هداشک نرلویق هل كانیروبط بلوا
 نرلکتفوو پوط قاراتخ نروک و ءزّوبط نراه رع ردق كس کیا بوکح هبهرمشط

 هزعرزوا قرالح نرلسوقا و یرابرون نایرط ولو هت.وروتو :نونعرا قازا

 بودیا فوخ هغالوا ةقزالآ قوج یخد ندنرونط اما راک یک یرکسع ارؤباج

 کلبیسهدیزک روات ندکس هداکرعم نادنم هل زع ركل مركز هلک هتسهآ هتنهآ

 تبوروک رافک یراقدناب مزوربز شوهق بودیا شون للجنا ماج ینهدایز ید
 ودردمز تضرف لا وقیراتات ددم:رد شمحاق بولوزونوحسکنا شلرف زا قنقح

 قالب قالا زانات هعدلک رافک هرم رزوا بودنا تأ رخ هفلوا هقرالآ ندنزارونط

 دیشب تعاس یا ندنرزوبط راسک اح رافک رلیدراو هلع لواات هدنتک ورک ورک

 رادافف هتیرار رو رارق هدربر یخد رکسع مزب  یدقتح هبارح هلرارونط هب رع
 گرابدتیا لابنیک هدنرانی ام رانا لمحو  رایدرود بّلوا بط هرتیرت اش رکتع

 ماراّوهنفرط یرونط كرافک ادتبا بولوا حلق لاد ندءرکرب هرافک مومفلا ىلع ناه

 دمام *یداوو هدنک الف یار رافک هک ماداشوف یرونط بویمر و نامزو ناما

 بولبربق قوج راتات مک روک رافک  رلیذتا قاثمو دهع هدنزاتیام واد رانبتسلاق
 بودیاهداشک ییرلوپق ندرب یدبیتد كر وبط تاق | ناهقوب یرارادنقا هتکرخ
 هل راداریاب ناورشون یلحاخ ژواحتم ندکسو یراق رطپو ساباپ زدق كچ وا ادتبا

 بواشوف نرازانز هدنرالبو یراهرمچ هدنرالاو [۱] لب رالتجماپ ليج هدنرازاغوو

 هلبراليجماي : ك [۱]
 سس ٤١ هسس



 يا وا

 ټا نانا و نيمز بورودلو اهر ههللا هلا یادص ندلکوک ناح و ندلد نورد
 بولوا كان هزرانایسآ و كالفا ندن بودلروک ك راشكر تو ندنسادص هلا هلا وندنلییص
 لرلباب کهدنرللا بوغارب تآ هرزوا روبط بودرارق زوک ندءرک رب رکبع هلچ
 كيبزوب هرک هج بوریو داشک هضبق رب [1] طصش مهرالب كندخ نالوا هدنرللبج
 یک تنعل ناراب هنجما روباط نداوه راموشروق لاطچ كيب زوی هو یرلقوا وآ

 روباط ناحبسیم اب ناه رایدتک هیهغرالآ بوریو نایرانات رک اسع هلج هجنغای
 ردقوب ندروباط ناه بولوا ناشنر, ندتمایق بوبوق ادلواوو دایرفو یریغر, هرجا
 هراپوط زی لاب و یهاش ردقوبیو هراکنفو كيب زوب ردقوب ندلستفر, رافک كييزوب

 كنارح تاغ لج بولاق هدنجما دور شتآ مالبسا رکسع هل بودیا راشتآ
 مکیدروک رافک نامه ( نابتم هرش روباط یارنغ هیت ) [۲] رلیدلیا منع هنقیاه
 نالغوا و تروع قدالوا كالهو مدآ قدالوا جورج ندنخز قوا هدنجما روباط
 بولحناص رلالب كندخ هنیرلاقرآ كرلتا كب زوب هرک هج نالوا هدقالبح -جوملاق

 هل پورق نراکدبسوک دنب یاپ بونای یرلقرآ كرلتآ ربقف هلا تیربک و
 نرلقدللق لامر لاب هدنتلآ تآ رلرافک ك هح رشید هنبررر رلتآ

 بوجاق بوتآ قوا ملیایرب رانا هتسشیا ربکی كلريد ندلوا رافک نامه هجنوروک
 ندهرکص كرافک بوبد لاوق قاد هعرفاب یرانات هلزع رابوط یلهبرع نامه یدتک
 نالوا هتف هدنراهاکبنک كروبط بوجآ نراوق ككروپاط مرمشط ییدتیا ثادجا

 هرشطندروبط هل یرلهرفک رار, ند رادونعرابج نیلاقهشابوناج [۳] ندنرادونچ
 رایدهصی یعاللسا رکسع کرایدلیا موج رب هرزوا رکسع یک ررزخ شع القوا بوقبج

 هدنجا دورټ شتآ راو ردنمس غرم بورک هنیرر هدنادیم لوا رکسع ییاو

 ۳ بواقندقرف نرلررب رکسع بولوا لاثم یفاش تفو نشوررور نوکأوا . رلیدلاق
 بودبا كنود ینعی لوواتناقرب مالسا رک اسع لاحرد یدالاق یرارادتفا هک اكنج

 غار ندز ضرر بارا : (م) رد(تسشز یلصا ردقجهلوا ( تسصش ) یسورغود [۱]
 هدنسهخسن پ [۲] 6 یدادفب یخور » رئنصش بحاص قوا ارز هر زمشود . ردکب یفیدلوا
 ندنرادونخ دونج : كل « س [۳] راو قیچارطس ۷

 با .تس



 کنج هليا نابتمهزش كناخ یارک دمیزاغ

 یرلادصو تیصهدنجاروباط ردلاحم كلکد ادماندبناجرب هنیراووباطیند کر ای داب بولاق
 رب یرارا شیاو یرلاغا توا هل و راقلاتا و رلتراق هم هدعب رایدطای بولسک

 [۱] ندنلای رب كروباتوش بودرارق زوک هرکرب ناه زرورود هن هدقلتقو هدقلرقوب
 ندنلوق لوص كرونات ناه رایدتا تسرد مکرت وند ردکهللا كمرو مایا رغوا هرکرب

 یرلکب نیربش ندنلوق غاص هلرکسع كيب یعرکیو یراتا یلروصنم ددع كسب نوا
 هلرکسع كيب یعرکیو ناطلس اغلق ندنفرط غاص كناخ هما رلئا رداهب كيب یمرکیو

 كس کیا هل راترضح ناخو ناطلس نیدلاروت ندنلوص كناخرلرا یتاوصو نقادص

 ددع كب ییا هلا ناک زادنا كنفوت یدبکب مور زابهش نيد اک مم

 ینصو یوق قارداب و تلخ یحارق كسب نوا هج لصاماو یرالوق وبق كناخ
 ددع ید یعرکی لتاوصو یلقادص یرغو ناطلس یارک یحاح و ناطلس یارک

 بورود هدامآ فاص فاص لوقلوق هللا رانایکس هلو هلن راشاوارقو لوق راناطلس

 [4] رغوجو یلقانغلوبو ییریادو [۳] یلنقراو [۲] یلتفنامو یرکسع توجس هلج
 . ددع زوب ها یشدو [۸] یلهنغروجو [۷] یللا بت و [*] یلجرکو [ه] یلطوک و
 لداع ناک هدادما هرکص رایدرودشاب رضاح هدنلوف ناخهلج یرلهلسق تیالوو لیا

 ناحانطاوذهدرب [۱۰] نولوییاهلا [4] رانکجرارطب روز ددعزوبهدیرلپاغو ازم

 كنفوت یراکب سکرح هلج ندنا بولوا رکسع ٌهعلط هلرطب كيب رشللا راو
 رالووارقدصب تعاسرر هبهعبرا بناح بولاق رادنود ینعی [۱۱] ینوت نازقیرازادنا
 هتموادم هغ رشحتف رلاحلصو املعهلح بولک هریرب یرلاغا توا هل بوئلوا نایعت
 هروبط بوسرو هرزوا روبط هتسهآ هتسهآ لاثم ایرد رکسع ناه بولوا لوغشم

 رشیکیا هنسهلبح كناکره بوروا هغادصلا مالسا رکسعهلج هدقدلاقیلزنم بوطرب

 بوبلغابرات رک رشکیا ررب هنیران مد كق واره بوبل زک یرلقوا روبط هناد رحوا و

 بورتک هیوزاب نرلتوق راو نیدحوم تازغ هل مومعلالع بودیا شت | هراتیرک
 : كءس [۳] یینقام : س ۰ یلتقنم : ك ۾ یلتشام : ب [۲] ندننایره : كس [۱]

 [۷]یلچرک : ك [1] ىل لوك : ك < س [ه] ىلجنسوج : ط . ىل وچ : ك [4] ىلنقرآ

 ]١١[ كولوب : كءس (۱۰)رلتکحرا :ك «س,[۹] ىلەنغروچ : كءس [۸] یللیاب : ك
 ىلوق : ك

 م ۵ ۲۳۹ بس



 يلچ ایوا
 هرکصندنا رلیدلک یراراکشودع رانا ددع كسب قرق زوي كرالبا هلج لصاحلا

 اناژو یرکسع [۱] هک اغش الوا ندنرکسع ناتسزکر ج یلکنفوت ددع كيب چوا

 ]٤[ ینسبو یریشع [۳] یاقتلوب و یعوق [۲] یداو یوق خ وشمام و یعوق
 هللا راکب هلح یعوق [۵] ناتسواطو ییربشع ییا نوا كنبرلکب ینرابقو یسهلسق

 رلیدنوق بولوا قاعوا هقشاب هدنفرط رب كمالسا رکسع بوشلوب هناخ بولک
 دوس هني نوک یسترا . رلیدلوا دیقم هلیسهظفاحو یسهرصاحم یروبط كرافک و
 نابتسرخ كسب قرق هرومطهتشا هدکدلدلیوس بولت ود رافک لد اقر, هدنرانک ینوص

 یرلترضح ناخ بودشیا ازم لداع ناه ندنرلکدرو ربخ وید رلرولک هدادما
 ها لداع» ید ناب بودا راد نی ,بوطیآ ,راوط بوروا شاب مدنروضح

 قولوح یالا یشکروکح»و بوردک قایلاق رومس همطرپشر, هنشاب بوریو روتسد
 هدنامرکقآ ازم لداع هدکدید نستا ناسآ كلوب هللا مدآ ورو ینعی [*] «نسرب

 منم ددع كسب للا هنورغوا نيد بویمرتک هنیرطاخ نغودلوروا هوالاط هدنلا ناخ

 لوباج هدتعاس لوا بونالتآ هلبا رلتکی رادمان رداهب روآ روز نید تسيب رکید
 [۸] هنادما هرافک هدهحنک رب نوک رب رلیدتک یک فطاخ قرب [۷] بورهوج

 3 و تک را تک تام هزژوا تا ترافک کار٣ ترفوزا

 تروع هل راه رع وطتح كرافك هل ندامانق ینروب كدرف دم رب ندنینج دونچ

 یرلپوط زع لاب هراب نوا بورروح نرلکواو یرلدرا كنيرانازخ لامو نالعواو
 بودیا رحزدنب رسانداع ریدلاقلا هرافک هلمح هدننوک ۰. هام هلن رلکنفوت وهناخهبجو

 قراریذلاح نراسوقا ونونغراوریف ولبط ءیرارکبب یلحاخ نوکن رسا مظعیالارب

 یراساپآهجوق كرافک راح ری رانا یضعب نکراردیا روبع ندنکوا یر وبطكرافک
 نورد هدنرلکدتا روبع كرهدبا هراب هراب وشراق هرافک هلا راحلقی ردقاشوانابصو

 هدن ربح ماع بوروک یرالالمرناشیرپ لاوحاو لاحو راراسک اخ رافک نالواهدرواط

 : 3 « س « پ [4] یاقللو : 4 [۳] یمدآا : 4 ء س [۲] هکافش : پ [۱]

 3م سی قرد الا ب یک دروکج :.س [1) نانغواط : ط « ك [ه]) نم
 هندادما رافک : ك [۸] بورهوبح : ك [۷] ... دروکوچ
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 ر هيوا ررود [۱] بونایق بوق نرلنیازخ لامو هاخهجو یرانالغواو تروع

 بولوا نکم قالو رفظ بورو هنخر هللا هجورب ندفرطر مکشعا روباط پراص

 چ وا كروبط بوروف یزعراقجالا هلبا راتأ رک اسع هله هرب دیعب یلزنم ٍفوطرب
 دادماءرفاک ندفرطلوا بولوا نکم [۳] قاعابف فرط وص اما [۲] قداق نفرط

 زاغویرب هدندناحوراقوب [4] كوبص یاطلس یارک یفاص وید هراجه رلک یراهربخذو
 روک ذم هلن | ران ایکس یاکنفوت كس يباو یرکسع راتآ هد زک ددع كس نوا هر

 ود هيم هلبا رلقاق یسهریخذ و یدادما كرافک مکیدلبا نیست ناخ هنیژاغوب دوس

 بولاص هیارح یز رات لاثم ناماراد هحبک لوا رلیدوق رالووارف هبهعبرا بناح
 باوخ بوراقح نرانام وطو یرلکلموک ینمرقو یوام هرزوا یداتعم رارانات

 .داهرف بومروک تحار پاوخ كدهحابص رارفاک نوملم هحیک لوا رابدطاب هتحار

 راو قم حفر یخد هک | تودیا انن ید روبط تاقرب هرىشط ندروبط بوشلاج یک

 ندرب یدیو یدیای رلویف ندرپ چ واو یدنآ یرابا نیاز بوزاق قدنخ

 ءرزوا مالسا رکسع پوبق راپوط زم لاب هراپ رانوا هراهیباطرب یهو  یدناجراهیباط

 ندروبط بودیالرادنویارهن هرفاکوب ابآ یدنای بولوا شاب شوماخ هدمبو یدنآ
 رب ندنناح هل كنسارحص تاهه نکیا هرزوا هرواشم هلا راتراق وید قسراقبج
 ینوت نازق شوق نالوا هدننایكراتآ یتلی مزب رکم رولوا هتسویپ هناممآ جوا زوط
 انوم رویروط هلک رکسع مظع رب ددم هرب بوشود هننیوب تآ _ شیپ [ه] راروش

 لارو شمنلقازف بونلق ادص مالبسا رکسع هلج ناه رایدنا رخ وید یدنروک
 لزق ناه نکررود باطخوط ورد نکموروواق قلاق اح بولوا راوس هنیراتآ
 بولک هنیر یرلناح كراتات رکسع هل هحللوا نايا راقاربو قاحنس لشیو قاغلص

 قاديشو یافوت یک و یاغون ولوا مز, رکم. رلک هدادما یرکسع مالسا عراپداب
 زورو و یاغو [۷] ىلا [+] نابوحو یافو فو روک و یاغو لداعو یاغون

 .. و یاغون [4] ییتبمورواو یاغو ىلا [۸] كب مالساو یاغون ىلا اودو یاغوتیلا

 كووص :ل [4] قاعاذ :  ء س [۳] قداق : 4 ءس [۲) بولاق :4 ؛ س [۱]

 [(م) ردهلبو هدهک ج وا رکید] یبا : ك [۷] یابوج : ب [1] راهروش : ك ء ی []
 لتیمروا : ك ]٩[ كب نالسا : س ۰ كب نالسرا 2۶ ب1

or ج 



 یلچ اباوآ

 هنسارحم تاه ردنوکیدی بوسوک هنا تمهرش یخد قلاق ندلجا ییدنا تفلاخو
 هلا غبت نادند هدیتسیمرکی كرارفاکو لاحرد هدنرلکدری وربخ فاش هناخوید رلیدتک

 رابت یلاع ناخ نحنا رثیدردنوک هناربت *یداو یرثبخ ناج رلیدرکرا هنیرادام
 ندکلف “هلق باتشتآ ضش ]۲٩ بوردرواهرآ هرلباس ارفا یانهزک ح ابصلایلع

 لّوحاللالع الکوتم بولوا راوس هنیرلتعرس ابص یزات بسایک یکیدزتسوک شاب
 ۱ ["] ۰.۰ كرمدبا تموادم هتراراکذاو دارزا هلا هلبالا وقالو

 هدقدلوانایام لاثم ایرد رافک رکسع هدهت یداو لوا هدقدراو هنتلآ هعلق مان

 تولوروارلءهروط هترلاکرک ییاطاس كنج لاحرد رلدرو رخ هناخ یرلاغا توا

 یرلقل عا هل بولوا راوس هبرلتآ قامرغا شاد قازق رازب نملسم تانغ هلم

 بولاق یخد یشک رانوا [۲] نادشوقره بودا بوت نازق هللا رکسع كہ یرکی
 ةهمیلط هبزایا راتکی رطب روز یلبوکو یلتاوصو یلقادص هدیزک ددع كيب ننکس
 یرلل-بص درلتآ و یوولج قادص بوند هلا هتنرکسع رافک ناه قولوا رکسع

 كنيمزیوربولوا نوکر, ندرشحزور بورهوبجمظعلوباح بولوا هتسویب هک الفا
 فنسکنم بولوتودیسهلعش كباتلاع باتفآ بودیا ج ورع هناسآ یرابغ كنک اپ كلاخ

 هسلایرلترصح ناخ یدناح هتروات لرافک هرجا نعلاهفرط رکسع هلح و یدلوا

 هدارح یرافک زب اما هدلک ندر لوباح رب هتسهآ هتسهآ هللا رکسع لام ایرد

 دونج ها بوریو هقرا هنیرهن دوس ندنفوخ رافک رکم كادردیا نظ زروغولج
 قرق بوزاق مظغ روباترب یلقدنخ تاق چ وا بونق هیارح لوا هلدیلپ دیلو دشع
 گل کت كل رک و هدانقدانق هلم رادام آرت ادنرل مع وطنح كس یم رکبو نرل معك یلل

 بویلغاب هلارلربحز نیلاق هنیراربرب نسهلج بوزیدیرلهبرع هنیرافارطا روبطبوتیج
 بوفی هرازوب ج ایک رلغادنرلقارپ وطقدنخهلحو بوزاققدنخ هنیرلزوب ما كرل رع
 رلهبباط ندقارپ وطلاثم دنوامد هوک هدر قرق بوق یرلر وطیهاشو زعلاب هنیرلتسا

 یلفامراب براص [۳] یوابارش همظع رواطوب هدر یدیو ررود بودیا ثادحا

 هدنآ بوزاق یخد مظع روبات كچوکرب هدنساطروا ات كروباطوب شعاب راویق جاغا

 لواپءارش :ك [۳] ندشوقیه: ك [۲] راوقیجآرطسییا [] بورودلو : ك [۱]

 بس ۵۳۴ س
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 هفانک او فارطا پوبلبا ثکم هدر رازن رب ندنآ [۱] بوردلب نره دوس هلباهحو

 دوس رهن ینیاق قازت رفاک رب هحیک هدلحم و ادخ تمکح یدنلوا نص رللووارق

 نرلودنک هلبرلتآ یراب زاغرانات هع بودیا نارابربت هفیاقوب رانا نک ردیا روبع هرجا

 هل ارلناح ر ینعی هلراشاملبتناخنرلهرفک بورتک هرانک ینیاقبوریدلی بوروا هیوص

 كنیوص دوسوب هلبارکسعكيب زوب هرک چ وا ریزو تمهرش الاح هکرایدتیا بودلیوس
 دارفون نواو هرلب وط هراب نوا كحهلک ندلارف بودا عج هک ید هدنشاب

 رارروطوا هدنسهعاق نامرک یکسن الاح كرک رلهستک هعرق بوق هنسهک یبهنیزخ

 ردیم هلی یرکسع قلاق  رلیدرویب هدنراکدرو ربخ وید ردرب قانق رب نوا نداروب
 ءرکص یدیا هلیب یرکسع یناق كيب زوب هرک ییا لوا یلب هدنراکدتیا لاؤس وید
 نالوا یساباب بولوا هتسخ یراهاشداپ مان هاش [ ۲ ] قاحنوم هدنرانک ییوص لدا

 ید قلاق هحناک رخ هغلاق ود زسهلک بوغار یرفس. ردهتسخ مولغواهاشیشاط

 دانع بوممریو یخدلام رلیدتسیا لام بوبمر و نذآ هدنراکدتسا نذا ندناب تمهرش

 هل وارافکو هسخ و ردشلوا لوفشم هداهحو ان هلا زافک راس نامع 1۹ تولوا لادحو

 ماظن هنج لاق هنتلود هللا لاح هافر بولتروق ندنلواچ كرات هنس نوا شپ رک | هکردنومامرپ

 ررط بودبا السا" ههاو هفارق لج بزا بام ثاود ر اھ القو اا رواوا و
 هعرق هکلب هللاذاعم بویمرو تحار هنامع لآ تاود ولرد ر هبا رولوا قداقبج هنیرلیلاي
 کر ادنولا بویلبا هظحالء ینالاوحاوت "هیلبا تر «یزاغناخ ملسادخ. ردنا الیتسا یو
 نک اس هدنفارطا ناهردژا نکیا نوزو راز هدنلا كراباب الاحو نکیا هلو هک شهروک

 رحم هلسرقو بودا الیقسا هناهردژاو هنرلناملسم یراا كدشه لمتشم یلئابق هع نالوا

 الیتسانیمز نالیک هدرېناا ءروام هلبا رلیک بویلیا كرادن رلیک هجا پولوا كلام حد هرزخ
 وقسم بونزوک یرکص قولاق ow هدنرازاوح مرق و هدنسا رج تامه هدرلمایآ و و شا

 راکه بابا ريخ یتماجما ادخ یدلوا رولو توق کما بیر رکسع كم زو هرک چاقر یارق
 هرافک رئاس ینو هلا هظحالم یلاوحا كرفاکو هکردندداوم نالوا مزاول مزلا هلود ناهک ۲

 هر راس یرلناخ عرق هللا تاعارص هنن اف كناخ ماس بوروک نکرادن كنو بونا سابق

 ینکجهدىا بتر مظع ررضه هبلع تلود ندرفاکوب ارز ر هديا طاسم هرفاکو ناهبوسع | نیل

 هنک نیما هیلیا دیوم یتلود رانا و هليا ظاقا ییهیلع تاود ادخ نام رارودبا مزح القع

 . یرلترضح ناخ هرزوا لاونءو ممهدنا ع وخر هددص
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 راونامع رحم مطالتی رات رضحناشیدناخهرزوآ لاونمو [۱] هدا هدناما و طظفحلاعتم

 قازا بودرکس هحنک چ وا نوک چوا بودبا نایرج هلسسایرد هدا و تآ

 ناسآ رکسع هل ندنشاب دوس مظعرهن بولق هدزفرط غاص هدناح قرش یسهعلق
 هدلاحینیدلوا دوجوم هدهخسن شب یهدلا هرکوص ندنساعد (هدبا هدناماو ظنح) [۱]

 : ردهرقف نلوروک هدرصتخ زلای
 حلص قو یلادجو كنج هللا یهاشداپ ناتعل ۲ كنيلارق وقسم ےک هسروئلوا لاّوس رکا

 یکلاع وقسم بودیک هلوناح هموک هموک هنشاب ییشاب یرگع راتاو نکبا هزژ وا ح الصو

 ی ۲ كوقسم هلارکسع نمروتک رب ید یرلتضح ناخ تاذلاب هحیهاک بودبا بابو بارخ

 یلارقوقسم ردحالصو حاص لصا هو زاموق نلاح یحاروطوا بوروط بوروتک هنتسوا
 باعم یرلترضح ناخ ندهیلع تود فرطو یزغا تباکش هتلود ود نکودنا حلص خسف

 ناطاس رصم جان بول واهاشداب یحاص هکسو«ءطخ لقتسم دجمدح یرلناخمرق هساروند یزلوا

 یرلترضح ناخ میاس هدنرفک دا تارق هنمان نامعل ٌهطخ بودیاتعاطا لوب هلوا ناخیلس
 وقدمبودالمأتو رکفت لاح كرلن » نیفلوا هاشداپ لقاعر شیدنا تبقاعو رکف نیبرودتیاغ
 هناماظات بولواعقاو هدهسرع یاصقا یکن ا وقسم هدک دلا صحقتو شیتف يک رز نه

 :  زماس تلم و ند یناباسو یغاظ یبهلج هکناقولخم سانجا نالوا نک اس هدنجما نیکد

 ناسح ےک ردنیعالم یالار تفص ناوح زهلسیآ ردن تامو تابح را قرف یرضو

 رلنو رهدنک بولوا لمتشم ههرثک ماوقا هنوکو کلام وقسم ميج رول لزل یادخ
 یرللارق وقسم یاقولخ نالواتفص ناویح و هرزوا هدعاقونواق بودا بیر ناکراو نیا ر
 ییکحهدیابترت ررضكحهبغا روطخ هرطاخ ندنیعالمو هنا عل ۲ تلود هسیاروندیارکسعرک |

 مرقود نوسنلتوف لود وقسم نوجا یفد كروذح و بودیا هرواشم هللا یمالقع كنتقو
 هبیارولوا حاص هلباوقسم رادقمهنه نایعلآ _تودنا یآرلاب دنتسم لقتسم نواه طخاب ینرلناخ

 حلصو ردحاتحم هنلوا حلص لقتسم وقسمهلا یاخمرق زردلکد لخاد هدحلص لوا یرلناخمرق

 ناطلس هفااق هعفدهفد نیکدهنماع لسچ وا هکرولوا اص هرزوا لاونم ود یخد هدلاح یفیدلوا

 نمروت کر یرلترضح ناخ تاذلاب هدنماع لس ج وا بودیک هل واچ را زریمو ناطاس ندلارو و

 هلو اچ هحاب ون لاخ ناناو هدنماع هس چ وا هتک بودیک هلو اچ ےظع ر هل رکسع رانا مچ

 هلوناچ زوک یهو هتفهرهزام هسیازلوا حلص رکا ردهدلاح ینیداوا حلص لاوحاوب  ردیک

 هرلتکلم راس یراوقسم بوربوج لوپاچ هللا یرکسع هلج یغد ناخ هدنشاب هنس بودیک
 ردو نواق یودنا عضو هتل ود عرق ثا اخ میلس هتشا را ردیا بسک وراک هنراودنک یغءاص

 هکینامز عبار ناخ دم ا ندناخ میلس ناطاس ردراو قنما كاخ میلس هندیا كر ینوناقو
 یثاب ودنک یرللارق وقم نوچیکن ۲ ردشماعلوا كرت نوناق»« نیکد هاو ردزمتفو مز

 كنج هدننب وقسم هلیاود نایع لا ندننیدلوا بارتردق هناا ماظن كنود بوشود هنیدرد

— ۳ { 



 نایزیکشح لآ نوناق

 درام دا یو كرا آ ندیک هدنحما رکسعو هسیاهدنرانوک شقاما ردتحار یتترمهط

 نوناقربوربندزیکنج لآ هرجاراتات رکسعاما زا رشات قووص الصا بوطب هرتناق

 بونا واست نغالوق هبیرلیایرلاغا توا ییانوا رهتک هرفسر, راناخ راو یخد

 هبدوءرد بولوا لوب راطق کیا نوا رکسع ینعی بولوا [1] رشاط ددع ییا نوا
 اغلق اما رازالوا كقت الصا ندنرلدرا كنبرلربرب رکسع راطق کیا نوا هسلک راتلو

 رولوا رکسع رباط ددعزکس هلج بولوا رکسع كس یللا هسنالتآ هرثس ناطلس

 نکسع رقباطینلآ بودک رکسع كيبقرق رلهستک هرفس رلناطاس نیدلارون یخدو
 [۲]رابلتوحسویلروصنمو ینمشو یرلاغایلایو ران اطلس قازقویرزوناخاما رولوا

 رلازربم ادعام رلرولوا لوب رباط شب بولوا رکسع كيزوتوا رلهسنالتا هرفس
 رکسع راطق درود یخدرلنو بولوا رکسع كسروا راهستک هلواح یرلکب یوو

 رل«هستک هل و احرب هدهتفهو ر هدیآ هلمدآ كسرانوا ناه رازعدرفس هرانواما رارولوا

 بوب راح پولاح هدهتفه یارب رارد شاب شب هکوب راردنک بولوا رکسع كيرانوا

 یربغیخد رلرولوا لخاد هعرف بولا رلراکش بورواهوالط یناتسرفاک ندزسک |

 هلا رلتکب رطب كيب چ وا کیا بولواشاب هزماقنعرب هدنرانیبام یتلخ [۳]یحءرق
 ردقوب یراباسح رهاط رلردیک هسرولوا هڪ رلوب رثردک هشاب شب بولوا بوطرپ
 اعادبودیافوخ هدایز ندرکسعو رافد اقا راردنک بونا وط یک یرکسع رواج نامه

 یرلهمتک هرفسوبوممر ؛نامزوناما الصاهنمشودرلن و ارز ردرلهرزوارذح و تربصب

 یخدیرب ردک ی شاب شبرب هناتسرفاک بوبملسک هرصیرادرآ یر یرب بویلوا هدننامز
 هرانام رواوهرلغاده رافک ار زردیا فوخ تاغ ندم وق و رافک نوحسکناردکن دلو یرغرب

 اکا وک ر دنر یراتچار هتمروطوا می شرک و کک انک اار و
 یرلناخ فلسیرارق اطندیا تقبسیرک ذوب مالک هصالخ . ردیرکسعنوعاط راناتموق و

 لاعیاپو كاله هسنارکت تآ و مدآ بودکک بیترتلالع نکردیک هرفس کرد راشن عضو
 راطقالو رهاطالو هدنلم ییدلرمووق لواح اما ردش لوقعم و هک اقح هيل وا

 یادخ نیرکسع رانا هج ناه رولوا ناشن رب ندرشح زور ؟ردراو تو 2 الو

 یورک "۰ ل [۳] ران وخنش ك [r] رقاط : س 3
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 سس سس
 یکم

 شونج كنب زوب رکی یا ادخ تظع بولوا هجوتم هلبا رکسسع لاثمایرد هوقصم

 مدا ین یایرد رولوا یراتآ "هشالآ كبنزوب هرکنوا زوقطو هرکز کس كنیدحوم
 حیف بونقلح یتسایرد مدآ هدنرلفدنلتآ بودیا جوع یک یمطالت نامع رحم تاباودو
 یرلکوک كتخ ردرب بولوا هتسوسن هنامنآ ج وایرابغ تكنمز بوقآ مدآ رحم راوی ع

 کک اونم فوط یرلکوک كخاخآ .لوا هسارغوا یزلقایآ ؛ تعرس ابص بسا هرزوا
 دزفربندن -هبفخرارم-ا كمارنک تیغ و ادخدح انفاعمهللا رولوا كتف كتف یک

 :هدنسارخ تاپه هک چ وا نوکچ وا بولرا رادربخ همشوهرذ رافک ةديرفآ

 راردیک بوطروب

 نایزیکتج لا ناق نایرد
 هحنلاق هدرارب هلح رع ییارب رافک انیمخت کردراودعر هقعاص موق لوا موق وب

 رانا موق هله هدقدنلوا نامرف كم هلبا رافلا ىعي قامارت لو اح هراتات عح

 راوس نوکلوا هنیراتآ نال, قام ےغآ شهالفازفو شعاریو شعالغاب هسرآ امدقم

 الصا هسنلرکت ندتآ مدآ ر [۱] هدلحم لوا نوسلیا غاربا هللا رلردرکس پولوا

 دیهش بولوا لامر لاعاب هدننل | ,یرلفایا تآ مدا لوا نام ردلکد نکم صالح

 ارز ردلکد یرلپأد یاب هنیرلزیاو هنیرلدرآ رانا موقو هدلم لوا ارز رولوا

 بولوا یلغاب هلبا راناقروا 4تنیرلفوریوق كنبرلریرب ربتآ ردق رش نوا و روا
 یخد تار هدننوک ا اا هلوا رارکح ناشکر ناشک نرارر رب آ هلح

 ریاوآ الح ا یال , دارت [[؟] بوغارواه ید _تآ لوآ ملک
 مدآ یو هددنمس يايرز ید .تآ لوا هلوا صالخ بولاق ندنآ مدا ی کلکد
 هله انذاع مهلا رولوا یکن ی مو زوجعمو هسی ره هدنتل آ یراقایا لرلت ید

 هل رالش وق ناطلس ندلارونو اغلقوناخ هقرالآ ندنرکسع رانانندفوخ و ۳:9 و

 تمالسیهاوخ رک ۱) بوستک هرجا موقوندبا تکرح هالقاع لصاما _مدردک

 ندرکسع هسیاصف یایرک او ردکلشیدنا تبقاع كمتک هدرانک وید ( تسرانکرد

 ]٩[ توسهارود : ك [۲] هدنلجم مدرکس و : دریا س ۰

« 6۳۳۳۲ 



 کنج هللا نابتمهرش كناخ یارک دمت یزاغ

 ننمؤم یراتات هلدشه كسزوب هرکنوا نالاق ایاربو ایاعر هدنتیالو وقصم هدکدنلک

 یرافکو قصم كبيزوب هرک چ وا هدشا مهاشداپ مکیدلکربخ هجاهنهناخ ندرلنیدحوم

 یالومرق رافک هلحوید ردشوب یالو مرقو ردهدرفس ناخ هلباناب تمهرش ریزو

 قللقلماک ددع كنبزوب هرک ییاو : راو یرلیوط هراپ زونکیا راردهدمتک هرزوا

 هناخراب هدایز ندکیزویو . یدلوارفاکكيبزوب هرکش بل راو یرلدادما یرلرفاک
 یرلهب رع یلغاب هلبارلربجز ندد هغعاب روبات یرلهبرع هری یراقدنوقو کمروتک
 مرق ادتبا هدنجا یسارحت تاه بوک هلرلیک هلج نیوسلدا مظعربنالاح راو
 ...ووقصام الاح كلرکهسل | یعازقو یغازا بولکهغازا هعلق ندنآ بوراو هنرايد

 هروک هک |  كولوا هلکآ و تكلس راردهدمتک هلارکشل .لاثم ایرد هرزوا یسهعلق مان

 تسار هدنلوح یمارح تاهو هدقلرقوب هرفاکوب مکیالوب كروکكرادترب مهاشداپ

 .ناخ هحنلک ربخ هلوب ندنراناملاسم كدشه كووقصام هنیرلتررضح ناخ ويد زیس هلک
 توا و رلقلاتا تراق و رلبشک تراق یرلراشا میم بولوا نادنخ و داش ناشیلاع
 رانا ددع كمیدب نکس نالوا هدنناب ودنک لاایف بودیا هرواشم هللایرااغا

 زانامرق از یدردنوک هعرق نراعانغلامو ین رلاراسا هل كني راراکشودعراتف رابص

 .هلبایهاشخساب غیلراپ یراتاترب دیدشندابصدابرب لاطایفو یدیشلاقرب هلحیرب هلبراغلا

 ويد رانسلک هرفس هتبلا نالوا كلام هنود ها بولاص راج هنیرارکسع مرق هرج
 یاخ بولک یتا كيب قرق هجیک لوا ناه بودیک رج نوکلوا هدنکیدتک ربخ
 .هلبا رکسع كس زوتوا ناطلس اغلاق نوک یسترا رلیداط هدنتلآ یسهعلق ولصارب

 بولک ناطلسنیدلارون هلبرکسع یاغون ددع كيبزوتوا هحیکلوا هنیو رایدشب بولک
 .یاغون هرمشط كيب نوا افا شارقهرق یب روا نوک یسلرا رایدلتاق هنیرکسع ناخ
 .ناطلسیارک ملسنسوپق كزمهماق روا هجک لوا هني [۱]رایدق روح بولک هلی رکشل
 ددع كسب نوا بوریدحآ نسویق روا رلناطلس یارک مرقو ناطلس یارک یحاحو

 هح هدنناي یرلترضح ناخ بوشیرا هنرکشلناخ هلن رازانات قادشو قارداب هدیزک

 .تبالو بوید ازفلاةین هللامس یرلترضح ناخ ناه بولوا رکسع كيزون هرک ییا
 رلیدقولوح : ك « س [۱]

 بس ۵۱۳۱ .تتس



 یلچ الو

 تودیا رار 5 نراحاو ید ونب هدعل ردر هلح ص ګ هنسهعلف یقحام رک هعلق

 دابرب بوم و قاراق, هجنرانک یزوا رهن هلامش بناح هنی بولآ رلاراسا كيب هب
 2 رودیا

 لاو« تالو نامرد

 قالوا قلفاطب و ]٩[ قلزاص و قلراط تباغ یرلک اب ان كاخ اما ردرلرارق خ زود
 هتسرافانک او فارطا توصرود هدر ر هحک نوا نوک نوا هسراحا ون یهعل هلا

 رسا كب ید یعرکی هلجوک بودیا دابرب و بارخ «کلوا وب بورءهوبج رللوپاج

 رولاس دس رب و قدلو لفاغ هدنرلوا یلوا نسهلح [۲] بونلوا راکش رداو

 [ع]هسروف هدنرانک شتا هدنرلواهل رالاع و لها رافک هلم هللا قالوا [۳] یرامایا

 [6]سانار یفرط وشرق كتیالو وب اما رایدلوا ریحشزدنب بسا نکردیارلافصو قوذ

 بوپاج نوک رب هبرغ بناج ندنا كدشعا بارخ امدقم ردک اخ
 [1] هسی رار ےدف ةعلق فاص وا

 هنا بولوا رسبم اما رونبروک نیربش هعلق رب هدنرانک یزوا رهن یخد وب

 ندا مدمروک بورک

 واک ها ع هنت کلم وفم می زات رضحناغ یارک دم هدنخ ران . كنم

 تمەرش بولک تسار هنیروات یرکشل راک كيبزوهرک چ وا ه دلم مان

 ردیا نایب زمکیدتیا مزهنم یریزوزاب
 لام ردقوب بودیا رلمظع یانع هرک ترود هرجا رفس رب ناخ یارکدیگ لوا

 هنبرق [۷]قستعوولصارپ هدقازف تیالو نکیا هدنددص كمتکهرق تیالو هلراعانغ

 یرلمایا زوک اش تدشرو : 4 [۳] بوشل ۲ : + [۲] قافزاسو قلزاس : 3
 هزار : ك ء س ء پ [1] (م) ردنکم یلوا ( شابار ) [۵] هسروف : ك [4]
 ویتعوولصار : س . وتیعوولصار : ك [۷]

 اه

 تی وه سوت تینا و ۳



 یسهعلف قجامرک

 قجشامرک ٌهملف فاصوا
 شاطیمهعلق 2 اما زدهعلق چاغقا دو رلربد نامرکز وولشاب هدوقصام ناسا

 دی ةن هدنحش را ۱۰۰۷ هنس یخدو یراودلوا عبا هنامطح [۱] كس و بولوا

 هماقو هنسزمکیدتنا كنج هلروبات یلغوایشوقار بودک هنتیالو هل هلبا ناخ یارک

 بولق هدنحما دوري شتا راوردنمس هعلقو یدمبش اما ردموقع لصفم ییاصوا

 نسهعبزا بناح بوبسهزاو هنئاب رانا رکاسع بولوا غراف الصا ندام راپوط

 بولآ راتیازخ لاموزیسا هباغالو دحالب هلرهدبا قارحا بوروا هحیکش ب نوکش ب

 قرلآ راتمسنغ هنی بودرکس نوکلوا ندنا

 ۳1 یزاقراح هعلذ فاصوا

 یغودلوا هملق ناتم هدنکاخ هقوژ ورود بولوا عبا [۳] هلسو یخدو

 بودیادابر نتبالونلیا بویعارظن رانا یخده هعاقو ردروطسم هدنسهنس یدی شعب

 یجاغا هدتعاس ه بودا رومع هنناح قازق شادرف یر ییزوا ره هني رارکت

 بوک رار, ییشماق و یلقاطب و

 نو هعلف شیاتس

 هلبا زلایاده هناخ ندهعلق بوصلوا هراسخ هلیغالوا كغازق شادرق ید و

 زا شعلو ندنرهم یزوا اما ردهعلق كحوک ر ندجاغا یسعلق یدلک رلتفاض

 رویا نالا و نالآ یرلارق هرع بناح هنس ندنآ ردنامرک براص هدنرانک وص

 هدتعاس ه بودک كرهع [ع] رافامرا هح و

 ۲۰1 لاق هماق فرمت

 هنامطخ ]٩[ فکسو یخد و بولوا وا كنب شب هدنجنا اما ردمنظع هقنالب

 و ردفوصوم ید و هدنحشرات یدی شم هد .. . دلج ی هدالاب یعودلوا عات

 هک ,:ط ء 2 [۳], یزاقراج :ط.ۍزاقراچ : 2 « پ [۲] كنسو :ط .كسو :2 [۱]

 كواوو یرسک كلون .هدنراهخسن س. « ك ] وناق : ك < س [ه] رلثامز۲ : ك « س 1

 بکس و : س [1] [ [م] ردشلدا دق هلیئوکس
 ۴۶ - ۷ :یلچالوا و



 ىلج الوا

 حطم هرلودنک بورو راورفک دادما زادنا كنفوت هدیزک كس نوا بولوا

  چ واهلاش بناحو نوکر هبرط بناح بونلوا تعرزع کما تراغو به یرانبالوا

 بودک كرهدیا بارخ یتالو یبا نوک

 ولروک هملذ ٩ رم فاصوا

 ۱۰۵ هنس نکیا هدنمکح یلارق هل بولوا هدنک اخ یالو [۱] قازق هعلقو

 [۲] قازق هلوف ناخ ٌهعلق وب قازف شادرق هدنرصع ناخ یارک مالا هدنخرات

 یرلودنک بوریو هنلارقهل هني بولوا نک اس نامز هج هدنجا بولآ ندنلا یلارق

 ثکم هد آ یەت ولروک و هلنا ناخ ناک هنم زیغوپ رو روا یراح لدرا

 راق واب ناشلاع ناخ ندهعلف و یدمش اما ردشعل وا رب رحم لصفم یخد زمکیدنا

 ناخ بوقیج هللا یلتآ یللاقرق [۳] ینامطخ قازق شادرق هنلابقتسا كنیرلقرضح
 رلایاده رفاو هرکص ند راتفایض مظع بولبق هدیلام یور هنیدنمس یاپ كنرات رضح

 هلج هلبا رلقباق ییزوا ره هدلح وب بونلتآ هلنرکسع قازق شادرق ندنا بوریو
 بودیا روبع هیوشرق مالسا رک اسع

 قانو شاپارب ناع قازق تیالو نایب رد
 همان هرانوب ناخ ردقازق رافک ردق كببیللا عبات هنیرللارق وقصام رخآ و لوا

 ويد نسالاق ندنکبدلسب ناخ بوبقیا لوبق ندا تئارق همان بوردنوک یملا هلبا
 بودیا زوبع هليا هجو ناسا نره یزوا یخد ناخ لاحرد رایدووق یز ا

 یرارفاک نالوآ ]٤[ هدنرلهتخن كرءهدما نالاتو نالآ نتبالو یغازق شابارب هنباح زدلپ
 بود هبرغ بناج كرهدیا ریسا

 یناحطح : [۳] یمارق :ط .وفارف :كءس [۲] یقمارق :ط .وقارق ك ءس [۱]

 قلوا ( هد راهنجم ) یبیعود ردزسهطق طقف هدلکشو هدیمهخس س ] ةد ەچ : 4 [ 1

 (م) ردنکع

 سس ۵ ۲ ۸ س



 تست

 یکم یازف شادرف

 دارد وک دتساقلف نانگ ب وک .یسا هظوک دلع ید لمو بز

 باو بارخ یرلئاصقو ارق بودک رب قاق شب هنسناح یراکزور زدلپ ندنآ

 بودیک قرهلآ رارساو

 قازق کرت تنالو شاتس

 شادرق نکرطروب بوسشا هلبا قارق شادرق بولبریآ نانعااناهر هل یند وب
 قامتقبی بوقای قامروا نفارطا زکدهرق هلغارق [1] هقور زود بولپریآ ندقازق
 [۷ ]همطاط رهن نرادگ هزابیللا توک ندکلف تسدندکلانکلم یشذالونب_ یدرتشا

 یدنل آ یرلعانغلام ردقوئو رلرساردقشقل آ كثب ىل بوذا قارا بولک هرزوا

 بوصب مدق هتساکلوا قازق شاذرق نکردنک هارغ تمس ندنآ
 قازق شادرق تکل# نابیرد

 شاذرف هراغرفک وت ندنراقدلوا قشراب ین شادرف هلآ ناخ یارک دم رنو

 یرلیاعركنيرللارق هلرانوب امدقم ردرلنومام یحاص ملارکشلو مظع «کلوا رلرذ

 بولوا نادرکور ندهل رلنوب [۳] ندننکح یتیدوم هل و یموق هل ۀدغب بولزا
 بولوا حبات هناخ یارک مالتا یناخ مرق قارق زادا كنفوت كيب نکس لماک

 تودیا رقس هرکرب شب هتیراید 4 لماک هنس یدب ناخ یارک مالسا هلیتناعا كرانوب
 قللارق ىل كنیراتکلم [1] جافسا و [ه] هلوروفو هج و [4] هغسنادو وقارقات

 ندنکیدنآ بارخ یتیالو یلیا بولآ بسا كيب زوی ءرک زکس هدایب یدی نیرارب
 هلکوو هلو رر بوقح ربسا یدوم كس زو هرک ییا ندنراید هل ناه ادعام

 كروک رومس یرلازم كنموق رانا ورب ندرصع لوا [۷] ردراشمرو یدومح

 هننوراق لام كهل یخد قازق شادرق بویلشاب کمیک قایلق همطربش رومسو نوط

 بویلشاب کمیک راهلود یلهکود شموک هقوج یزمرق و قابلق رومس بولوا كلام
 ترافوبهن یرلتیالو ندنغدالوا یراناضطو ناصع اما رایدلوا رلهرفک اقنع الاح

 هقسناد :ك ءس [4] ندنکاح :ك ۲۳1 همصاط :د ,س [۲] هقوزوزود : س 1

 یدوهج هلراتا موق هوو هلو رر :ك [۷] جابسا : س [1] هلوروق : ط «ك «س [ه]

 ردرلعمرو یدونج هل رانا موق هکنوتوت هلول ررب : س . ردرلثمرو یریسا

easهر و ۲ ۲  



 یلچ ایل وا

 [1]یرلاطا وبقجایوق هزویویراقلناص یلوتروا زاسویرلناکدیءزوب هدردق زوطوا
 .. ۰ ردهملق رب هدلوا رام زونه ید راو

 نکل ردقوب یسحابو [۲] غاب وب یثوراو هدنبناج یسرق كهملق ویو

 نهاش هللا هعلف وب اما ردفووص تیاغ یماوهو ردقوح تباع یراناتسوب كبشم
 هقلنرب زج لوا رک ۱. زدراو لادا عساو مظع هرجا یزوا رهن هدننیبام نامرک

 قازف الصا هسهصی یخد هعلق نیتم رب هدزاغوب وب بودیا تم ناْيغ لآ هنسیر
 ناتع لآ هدنیرلهزوط نلوا لضاح مدل لوا بولوا یرللاتخا كن یزاک

 قنادر, قازق رفاک بولوا لصاح ندرلهلزوط یرلبجاوم یرللوق هلخ بودا طبض
 هفرطیرب راتات رک اسع هجتدیا اشاعو وربس ید علف وب یدرارلوا حاتح هزوط

 رم بوطروب تعاس ۸ هلامث بناح بوللاج رابایسارفا ريق بودیا روبع هلتمالاس
 وص قآ وب یدتیا مارآ لبس ناخ نکرک ندندنک [ ۲ ] نوتف نوص قآ مظع
 ینشا ندنسهعلق نافود بوک ندنجما یغازق کرس بوک ندننیام هل هللا وقصم اب

 ماکو هلامث هاک وزوا رو رولوا لخاد هییزوا مظع رهن هدنسادا [ ٤ ] اتردا
 یزوا بودیا روبع ندلمو بولک ندنسهرا یراید هل هلاوقصمات قارققا هبهلق
 ا عا یعزدآوآ بصتم رک د هرق هدتنرون ینهملق اقا الخ هدنکوا یال

 باخ ندد نوق كنوص قاآ دعب ردشلوا زير لضتم هدیدب
 تعاس

| 
~m 

 قازف [ « | هقوز ورود تالو

 هغازق شادرق امدقم ردیتیالو [*] ڭهقفرررود هلح یسیرب ندوزوا رهن
 نزافوب لوبملسا بودیا انب هقیاش هراپ زوب بولوا یصاع یدمش یدیا عپا

 قارحا هل بولوب نرایک هقباش هل هرزوا وص قا یدشتا دصق هغمروا

 رانلاب قارحا نتیالو نلیا بودیا یرفس نقآ ینعی لوباج هتیالو پودیا رانلاب
 نوبق : ط « س[۳] غابو : ك [ ۲ ] یرللطابو : طب. یرلاصابوت : ك [ ۱ ]

 هتفیچ یلتسوا یل 1 رولیبهنوقوا ( اتر دیا ) هدمه (ایردنا ) مه هلکو ب هدنسەخس ك []

 كهقژورود : ك [ 1 ] هقوژ : ط ء ك ء س ‹ پ [ ه] ( م ) ردیلهطق

 بس نإ .تس



 یعهعلق ناغود

 یمسا شوت یک ناغود لاثم هر زح هدنورور هرزوا هش اف نیا ید

 [۱]هروک هرمحرایرد ریدهزوکراکشودیص رابه کردناغود ٌةعلقرب قباطم هنسامسم
 ناما هدیا نیما ندادعا رکم اعاد یاعتقح

 بسانمخ را رکید

 ۱۰۷۲هنس ناتمایو یوق ايو ربصب ایو زر نعای مدید ناحرات هلدازود همساراح !لوا

 مشا ررحن هراود یور هدنعماح راکنخ [ ۲ ] يرلجخا ینسح ءامسا و

 شب ترود هعلقو ارز [ ۳ ] ظوفحمو نوصم ةعلقوب ایرک بانج هنتمرح هللاءامساوب
 هعلق وب اریز . ردشهلوا انب هدنکههب یزوک كرفاک ات دسب ندنراید مالسا ر قانوق

 بوحاق هحیک یدب کک یدب بولوا مزپپم هدنرفس [ 4 ] ساراضا ن کیا قوب

 نوغروب زمرارا زعرلتآ _ شمرنلتاق هدراهاکنیک یزب رفاک رکم هدزمکیدلک هلحوب
 اغ لام زمفیدلآ بودیا بوشآ كنجر بولآ زکوا رفاک اک دلک هلو نغرآ

 هنامرک نهاش وشرق بوروا هبیزوا رهن نعودنک هلبلوح ناح بوغار, یرلاراسا هل
 [ 6 ] نکراردادلاب هدوص زعرابزاغو زعراتآ زوب هع بوراتروق ناح بوک

 زواحتم ندکیب بودیا .دیهش زعرلیزاغ ددع زوی آ هدنجا وص رافک هلموشروق

 یياو مولع دبعر, هدرصعلوا كربقحوب یتح رایدقح هفرط یر ح ورحم رایزاغ
 ییایهلوا انب هعلقوب ادخ ده یدمش اما یدلوا با قرع هدنیوص وزواو ما

 نیراراکش ندناتسرفاک بوک هنامرک ناغودود ندنامرک نهاش رلبلتآ ردق چ وا
 ندنآ بولک هنسهعلف ناغود [ ٩ ] هحک راکش یک ناغوط نیعاغو نیلاس بولآ

 اما :ردیک "هیرق تیالو ندنآ ۰" ردیا روبع هنامرک نهاش وشرق اورپ یو ابن
 ردق نسکس شب رصتخ و دیفم شعوا انب زونه هدنراصح هرشط كنهملق وب
 یعرکیو یماح لوح وکرب هدهرشط و زوتناوا انب ناخرب زونهو ردراو یرلقجحاکد

 یسالوا اعد ر هدنزرط ( هروک ریمعت رابره ) هکلب ] هروک هریمح رای : ط ءس [۱]
 یسورغود] یرلیاب :س.یخرلخم ران: [۲] [م]ردقو چیه هرابعو سیا هدنسهخسن ك ردنکع
 ۰ سارام “ا Ek ] هیلبا ظ وفحم و 93 [(م) ردنکع قلوا( یزبلاب یاثتح ءامباوت (

 لرش ۰: دل [٩]نک رلرد ادلب : 2 [۵] سارایخا : طخ

 — اه ۲ ۵ .تتس



 یلچ الوا

 2 ا لماکر ادا ارا نیر , اردتتم. عاقب شام .نیدنسهملق نیس ؟ردانعر

 رصتخحو دضم ردق .شع زو هلح هدراصح جا ردیوق هعلق تاق ییا مدآ همرک

 همک یرللوب . ردلکد یلاع ردقلوا ینهرانم راو ییماج راکنخ ح رفمربو یرلهاخ

 یربهدنرانک یزوا یر . ردیکیا یسوپق هرشط ( هعلق هرشط فصورد ) رداق
 هنرانک یزوا رها ینشا شوه ندهعلق چا یرا ود هعلقو ردهدنفرط هرق

 ؟ردیراوید هعلق تاقیبا یلهلف نیتمو نوزومو بوبحو یلندبنادند تاقییا هحنلک

 زکلاب هدرلهلوف ناتمتیاغ هی راڼک یزوا رهناما ردرلاق همسک یراقدنخ هرشط

 نیلایرب یسهعلق او ردرظان هیزوا ره هرزوا یربریرلواو . ردراو یرلیوط

 سرتمو غل ندنفرط رب ؟ردرا وتسا هعلق یلهلق ددع شب بولوا عفاو هرزوا اف

 رادزدهدنوب راجا هنسهعلق شوراو هرمشط یمویقربقاجنا ردلاسو نیما ندنرافوخ

 رازابو یوسراجیریغ ندرازابنا و هناخهبجو یرلوا یثابرتهم یحبلاحو نذؤمو ماماو

 زدلب و هلامشو رطان هنیراقدنخو ردراصح نيرا نوتم تياغ اما ردقو ماجوناخو

 ردراو یرلپوط «اهاش شلوانیز [۱] یک ییرک یرلپوط زع لاب هل رظان هنبناج
 د راد یلنا قایآ یعرکیو لام نشرآ یدب یعرکب لماک فرط یراود ءرقوبو

 یرلهلق هبباط ددعشب هدفرطو اما ردندنناحوب یفوخ كنهعلقو ارز رد ردنلاح

 یجهبج رادمان و رارهدوا یتلاو یساغا يانواو یرادزد ردرلجارا براصتاف

 یجوطهبا هدوا یاو ردقوب یرجیکب الصا هدنوب راو یثاب یجهبج هلبرایزاغ

 یراتارفیرانا [۲] فاص هرف ددع زویزکسو یلوفهعلق زویزکس كيبو یسیئاب

 هبجاما رددوجوم یرکسع هدیزکددع كيب وا هلج هدنکرعم نیح یتح  راو

 یراپوط هراپ یل آ نسکس رابکو رافص هلجو ردقوچ تیاغ یسهرخذو یسهاخ

 زی لاب مظع هدرلهلق رظان هنیرابناج یزوا رهنو هبهرق یرلپوط هدیزک اما  ردراو

 [۳]كنسهملقاشاپ نسح هدوزوارکم ردقوب راپوطهل وب هدنسهعلق وزوا ؟راویرلپ وط
 هدننخآب ىلا ر چت ماو هتسهفلق رتتنو هنسهملق یزوا؛هملق ون! .فلوا یراپ وط

 وزواره هعلف وناه " ردرللوج یفرطیه اما - ردربقانق رحوا هنسهعلقروا روک

 ` كنشەلق : 2 [۳] قاهزق : س.[۲] یک کو ییرک : ۵ ء س [۱]

— ۵۲ 



 یسهعلق ناغود

 صالختسا ندرافک تسد ییزو |هعلقهدنح ران ۱۰۹۷ هنسهنب هرکص یدی|ندن رلط اطخ

 دم مدمهروک یشاطشعلوا ریرحت طخ نسحلوا هدکدلک هلحوب مرقهرق یرافکب ودیا
 یراث آ زمکیدتا عد ود هلوا راعهنب یسهعلقناخناغوط و هلبا ناخیارک مالسا ادخ

 تسدب هدنرصع عبار ناخ دم ناطلس هدنخشرات ۱۰۷۹ هنس مکیدنا روهظ بولک

 ناحراتات هلبساغا اشاپ دمت مظعا ریزو یلورپوک نامرفاب اشاپ ناملسقباس مظعا ریزو

 نادغو تلاباو قالفا تلایاویرانات قاحو رک اسعو یزوا تلاباو یلیا مور تلایاو

 اددحم نسهملق یدک ناغوط بولوا لاثم ایرد رکتسع كيب یللازوب هل راهرفک
 هدنجما [1] قازق لاض قاعقازق الاح ؟ردشلوا نیتمدسو نیصح نصح ٌةعلقرب

 قالوا یسانب ناخ ناغوط هدعدق نامز ردلاثم یسهعلق کیا [۲] ولو رب شهلوا اتب

 اما رلرد یمهعلق ناغود رومشم طاغ ندنسهعلق ناغوط راتاموف هبهعلقو هن هلا

 رارید نامرک یزاغ یلناّعع

 ) الوا Ê J ( ناغود هملق یاب خراب

 ۱۰۷۲ هنس نیما ندا دعاییصح و هلبا یلاعتقح  یتحشرات یدیدهلآ اعدربخ ام وا

 از خم ات رکید

 ۱۰۷۲ هنس نیما ندادعا 0 قح نرالا مالسا هديا

 [] انعر مراد رکىد

 یب قاجنس هدنتلابا یزوا هرزوا یریرحم عیار ناخ دم ناغود هعلق الاح

 ردناتسرفاک ههه یرلهبحان یلایا ارز رولا هنابلس ندیهاشداب فرطیی ردمتخم

 ةعلق نامایب هلیوب هدنانعلآ تسد الاح کرددحرس ءاهتنا رب ردنلاج دنیرد یفارطا کک

 هرشطندنسوق ردقوب یسیشابیرحو یسکبیالاوتماءزو رایت ردقوب نامرک یزاغ

 نبی رب هدنرانک یزوا رهن یسهعلق ردقوب یرادتقا هغامقچ مدآ زویکیا زوب
 هعلق رب انب شاط شرطم لاثم ردنکسا د رب ینالوط ندعبم لکش هرزوا ایق

 [ م ] ردقنچآ یر « شمالزاب یمهتفک جرا [۰] روکو : ك [۲] قارق : ك ۱1



 یاج وا

 یلو دیزبا ناطلس هک ات بولق لطعم یباسا و بارخ ناخنانوط ةعلقوب لدهتیرصء
 جاقرب هلبزوا رهن هدکدنا حتف ندنلا قاع قازقو نادغوب نرلهعلق نامرک قآ و یلک

 ناطلس هدعب ردا ترافو بہ نراهعلق یلکو نامرک قآ بولک یرافک قازق

 انب مظع ةعلق رب هرزوا یمیدق ساسا هدنلحم یدک ناغوط روکذموب یلو دیزیاب
 قاپ قازق یلک ةعلقو نامرک قآ ٌهعلق ندنآ روق نامرک یزاغ ینمسا بودا

 یشادنرف یو دیزیاب ناطلس نکل رولوا ناماو نما ندنرارشوروش كنيرلءرفک

 هدفرط یرب نکیا هدهبراح هنسهج هدنتبالو یلوطانا [۱] هلبا ناخ دوقروق هدازهش

 یک ییدتا مدهنم كناخرو بولآ ینسهملق یدک ناغوطوب بولوب تصرف قارق
 یارک مالسا هدنخرات ۱۰۵۱ هنس ندمرق راید رتک دبعوب هدعب  ردیا ربارب هرب

 ییزوا رنو نکردیک هنالو [۲] هفسناد هلشالو وقارق و هنیرفسهل هلبا ناخ
 يدتبا ازا لپس هحنک یتیزوا ره مالسا رک اسع راس هدکدنا روبع بوردلپ

 هملق بعصو نهتم بج هل غیرد اقبح بودیا اشاعو ریس ننیمز یسهعلق ناغوط
 تیالو [4] كسهصب هعلقرب هرزوا انف [۳] هنسوب ناّعلاها رولوا نیمز قجالوا

 مالسا ود یدرولوا نما ندنرش قازف یرافارطا زبکد ءرقو یزوا تیالوو مرق

 نوحسالو دوجو كرابررد قطنوت ههادیلاب ناه رمقح هدک دنا قطف ناخ یارک
 ىناث ا عبس هحناف نورضاح نادهاحم راتات ندتما ءاحلص كيب بوبد هحافل |هنسوب

 یسوبفهعاق كرهدنا یراتف رقایا هللا ناخ هنب هدعل ردروس هزو لا بودبا توالت

 بآ رب هرزوا مرم هشوکراح رب هرزوا نیمز هکمدروک ربقح بولک هنیرب یعدهنم

 [1] انچف هخرات نامرک یزاغ [ه] ناغوط راصح اذه » هلا طخ ثلث تاج
 هلل املتصم و ًادماح خمشلا بنذملا دیعلا هبتک د بودا ریرح ويد « ۸۸۹ هنس

 هدنرصعیلو دیزیاب مکیدلوا زعولعم ندنآ مکشعاریرحت ناشفرز طخر بوند « یلاعت
 ناخ یلودیزپاب مرتحزب نعلوا اریز ردیحرات كنيرات ضحخیش هدقدنل وا رامعهملقوب

 ( ناطلس مج ) یمورغود ردشیلک اب هدهبیا شل زاب (ناخدوقروق) به هدرلهخسن [۱]
 (م) ردیللوا (ایف هتشپر) یسورود] انق : س [۳]هقسناد : ط 2 ءس [۲] (م) ردبالوا

 [ (م) ردو ینورعود] اتحتف : ك « س [] ناغود:  [ه] هسهصی : ك « س [4]

 تخ ) ۵ کم



 یهملق ناغود

 هرق ردعقاو هرزوا یسوبف مرق یساییز عماح ردق و یرلماج و ناخاما راو

 ةفولع ردراو یرلتارف هعلق ددعزوشبو یرادزد هعلقو یراقدنخنیرد هدنراف رط
 ناڼغع لآ ینمزااما ردکراناخ رانا هعلقو ارز ررو راناخ رانات هلح نراهنصم

 رابره هکردلوا یساتت بس كنهعلق و ردة رشط ندنسهملق روا ارز ردهدنمکح

 بودبا تراغو بهن نراتبالو قازقو هل بوک هلفغلاع نرهن یزوا راتفرابص راتات

 یزوارهنو هدرلارق وبقازقرافک نک ردیاروبعهنناحمرقیر,ندوزوآره وب هدناتدوع
 رابره نکرک یبیزوا رب هلبا البو تقشم رانا بولوا ناہپ هدنجما یراقلزاص
 یدرلردک هنیرلتالو بوراتروق نرلعانغ لام راکش هلح بورق بوروا یرانات

 هداحوب ینامرکوب لیندا عبار ناخ دارم ناطلس ناخ یارک نهاش یزاغ مالارخآ
 یدلوا ناماو نما بوک اورپیو كابی ندنتل آ پوطهلتمالس رانا رکسع بوهصی

 نکس شخ هدنتلآ هعلق الاح رددک شان زمو صانم یاح لزوکرب نالآ اذهیا

 چاق رب هدنحراخ هعلقو رد FF هدننامل هعلق رابه ۸ ردراو رلقرحو راه اق هراب

 كبشم نکل ردقوب یرلهجتاب و غاب اما ردراو یراهناخهزوب و یراقلناص رابزآ
 راتات ندنغودلوا حد یسیرادو یزورف و یوواقو ردقوح تیاق یرلناتسو

 زابمش یزاغ بیرغ کردیدح رس ءاهنا رب كنیراید مرق یندوب ردرومشم یسهژوب
 هعرقندلوب رلردا لادجو كنج هلبا قاع قازقو وقصمو هلرابره کراو یرارطب
 راک یسک كراتات رکاسع هل ندنا ["] ردیناتسلوح تاپمه اما ردر لح چا

 ریقحاما رايد تمالسوشرق [۱]بورودلب ینیزوارهن كریدویوب هلبرلتآ کیه و
 هلدتیا ثکم بودیا روبع وشرقو بونب هرایک هللا یرلترضحناخیارک دم یزاغ

 ناغود هملف ینمب نامرک یزاغ نامادس راوتسا راصح فاصوا

 یارکش مطخ وط ندنراناخ مرق هدنخرات .. هنس هدننسز هعلقوب هدعدق نامز

 جورخ بحاصناخروج هدعب انبمظع هعلقرب ناخناغوط یلغواناخ شمرود ینعی ناخ
 یو دیزیاب ناطلس ات پودیا مدهنم ربارب هری هعلقوب بولک ندقاحبق تشد هرارایدوب

 بور دلی :ك [۱] داوقیچارطسر هدنسهخسن سا *]

 — ۵۲ س



 یبلچ ایلوا

 بولوا ةداب ندنرلتآ زادنا كنفوت هلح پودبا نامرف ناشبلاع ناخ ناه, شعا

 كيب یللا قرق ندورک ناه نک رشاکنفوت تاجاتج هلبا رافک هدنرانک یلوک هریزج
 هدنراقدصب مدق هبهرب زج بوریکهلوک هل رلت | هرج ما قلقاطب و قلزاص بوبد هللا هللا راتات
 ندلوا شمش ٌهمعط یخد بوسریو نامزو ناما هرافک كيب جوا هددحاو نآ

 هرزوا كلك هني بوروتکر کسع كب ییا یرانوب بودیا رب رد دنب دق نسل

 شون ندنداهش ماح مدآ یل ناه ندمالسا رکسع ادخ دح رابدلوا هناور هعرق

 رایدروتکهعرف نیرادوجو بوتاجلاص هلبارلتآ هدیرلدیهش شلوا تآ یعرکیو بودیا
 ناتتسلوح تعاس ۷ هلامش بناح هنب بوبد ردروغوا هللاشنا راتات رکسع هل هی

 [۲] رولروک هدنتیالو وقصم ات رهن وب كد [۱] یقلب ره بودیک هدنابایب وربو
 سوحنم سوروا ندرهن و رولوا طول هنیر یزوا هدلحم وب بولک ندنرلغاد

 كاشاخوراخ نره یتلبو اشا ناملس ریزو نالوا مظعاریزو وید نسهمع هلبراقاق

 [۳] بویمک هللا راقاق ندینلب رهنوب رافک یخدرب بورودلود هلارلاتتم تخردو
 ( یتای رهن دنب مرا ) یدلاف لاح رطضم

 ... هنس ' کمک ناماسیدنادن ءامود روید ینخرات كنماعا یدیدیقشاعابل وا

 بودیاروبع ندنرب یره قلي کو دنا دسودنباشاناملسو راتاترک اسع هلم ندنا

 نامرک | 4] نهاش ریفص هملق فصورد

 لکسش هرزوا وزوا رم  ردشعا انب ناخ یارک نهاش هدنمرات ۰. ۰. هنس

 زوی ثكيب یعرج رادام ارتاد هدر, لاصموق رب ردکجانعر ةعلق انب كنسرب عبر

 یر راو یسوبق کیا هللا یرلهلق دمارس یلوتروا تمهرک ددع شب ردعدآ

 هدنرانکیزوارهن رظان هنفرط زداب یسویقربو  ردوبق كويب لابم هقرش هاسناح هلق

 یدی ناغود یی هنامرک یزاغ یکهدنسوشراق وزوا رهن کردوپاق رومد رب یتخادوب
 یلوتروا قاریوط ردق نسکس قحا هدنجما هعاق و ردیسویق هلکسا رظان هنسهملق

 یراقجاکد ددعزکس هلحو ردکناطلس یارک نهاش راو ییماحریو یرلواراتا

 بویمهک : 4 [۳) ولروک : ط « 2 س [۲] ییولب : ك . يقلي : س « پ [۷]
 (م) ردیللوا (نیهاش) )٤(

 تس ۵ ۲ + .تسس



 تع زع هنالو قا زق

 ناع یرلتانف ی ۵ رقص هال و قاعقارق هد رول ص ةن

 ردبا ناسو

 عج رانا رکسع كيب یدی قرف نوکلوا هدقدنلوا تکم هرشط ندروا الوا

 هنبناح لاش بوشود هنسارج تاپه هللا یزات نابسا كبب زو هرک ییا بولوا

 ندمرقهحک لوا قدرود [۲] بوتجوط دنا [۱] پوطریرب تعاسشپنوا لماک
 رقاط تاق ییا نوا [۳] یزا كرلتآ اما . یدشنب بولک یخد لتا كيب یرکی

 هرلنو ]٤[ ؟راراجوا هل وا راکش ودع راتفرابص رانا موفو یدلوا لوب بولوا

 رک و یثآ کا هسنلرکت ندنآ مدآ رب هدمدرکسوب انفاعمهللا اما زمشتپ شوق

 بولوا هسیرهمدآ بولوا لامر لاا هدنتلا یغایا كرانلک ندورکبویمانارواد یدنک

 هک وا نوک چوا هلامش بناح هنب بوقلاق ندارحوب یسترا رولوا كکهک ی آ

 رطاخ *ینست بوبد رد هنتیالووقصم ناخ راتات ناه مکیدلب رکسع هل بودیک

 یغوط [ه] یرلاغا لوا هلج ناه نوک یجندرد بولوا هکنوک یمترا  رلپدلوب
 كد ردشکدتآ ءرک رمشپ 6 كيدنا موطروب هلبوا بونود هنفرطبرغ بوروجیناریابو

 [7] یلکرج لزنم ندنآ بوک ینابوا لزنم بودرکسر, تعاس ۲۹ هني نوکلوا
 دنا تحارتسا بوس راتروقو ناقلاط لپس [۷] تودانوا یراتآ هلح بو

 هدنجما ءریزجوب رکم ردادآ یلشماقرب هدنجشا ینوص یزوا لح مان [۸] یلکرجوب
- ۰ ۰ ۰ 

 اید كنفوت كس هخ هرو یرانات رکسع

 یلکرح هربزح تف نارد

 رانو رافک یرلکدید رولهروا قازق بودک هشاب شب ندروا امدقم رکم

 «3 ءس [۶] یزا : 4 [۳] بومتخ وط هدب 1.4 6 نشر[ 1 بوطرو 237 مس

 : ك « س [0] [.(م) ردنکم یسلوا (کرالجر رب هلبوا ) هجمذط ] کرلزاجر رر هلوا : ط
 [ (م) ردنکم یسوا(بوزاتوا)]توداتوا :ط . توداوا : 2 [۷] ییلکرج : 4 [1] یراغاروا

 هننرلنامطح :ط «ك . هنرلناصمخ :س ]٩[ یلکرچ : 2 [۸]

 سم ٩ ۵۱ _—



 یلج ابلوا

 هرلناخ هشوروا ص بولوا كلام رک نلمنک هبوک و یلقدص كس جوا هدشاخرب

 روا هدنرصع [۱] ناخ یارکدم مزب اما  ردنآبزکنجلآ نوناق قالوا رکسع ةعیلط
 كب شارف هرق نالوا کی روا ارز یدردنکهشوزوا هل رکسع كس کیا نوا یی

 دییسدستاف كعرقرواوباریز یدا تکی رظنیرورس روالد روآ روزرپ هدنسف
 نوا اٌنای نوحکنا راک ندننناج روا و هستا دصق هعرق نمشود ردقم رد دیک

 یمالسالاخشو . راردهدامآ هلرتآ رلرکبسع زابهش یتا لوق شوق كم ییا

 ناخ هلج یرلبصنو لزع رلن ؟رداضق هلسهیاب هما یللا زویو یفارشالابقلو-
 [*] ( روا ٌهعلق کنارهش ةت لصفرد ) ردءدللا

 ییدرنک بوروس ندنامرک قآ یرلترضح ڼاج هجندیا نرلاشاع وریس كرهشوب
 روک ذم اددحمو بوریدناریهطت نقدنخروا هنیرلاراساو یرلایاعر مرقو هنموق یاغون

 ندنامرکق پورو نذا هنقلخمرق هل پودیا ردنکسا دس هاب راهعلق نراوید هملق
 بوزاپ ایاعر یک یرلکدنا ریصت [۲] ینلوا نسهرلیوک هرجا مرق یعوق یاغون نلک
 ناباپین رک اسع هدنسهظفاحم یبهملقروا رلودنک بوردنوک ییاغون موق هرلیوک هلم

 كيتا لامثوک بودیارفسرب هتسهرفک بناح هنيا نوکر نکرروطوا هدادرارق هلبا
 شادقازق و هل رلتراق" كراحاص عرف ندعدق ینعی [۳] یرلها تروب عیچ ود

 راثل واو یوققاردابو [6] رادلتوحن-ویلروصتمو یلترشو [4] راقلااو ن اتکا

 نکررود بودیا .رواشم یی شکک بولک هری رب هلج هلیراصخ ناخ ین
 ندقاعقازق بولک رلیزاف ندکههتچینی[)هساب سب هنتیالوقارق امدقم ادخ تکح
 ناغناه هدنرلکدید ردررقمیسهک هرزوا مرق كنسهرفک قازف بودیارلنافف و دایرف

 رف بوبد [۷] ردواللا رلنوسلوا شاب رضاح مالسا رکسع هلج زت ناشیلاع
 هللا زادنآ كنفوت ددع كب نوجا [4] قاصاب هتسهعلقروا بولح [۸] یاسارفا

 ۰۰: هئس ریدتک بوق یهظفاحم ینا ردناطلس نت کنان دلار
 یدنا تکم هرشط ندروا بوکود نو لبط هلرکسع كس قرق هدن وک ... هام

 ءرظقلابا : ك [4] یرلبا : ك [۳] یلوا شب هرلبوک : ]۲[  زرعة: ك [۱]
 ریلتوجنم : س [8][ (م) ردنکم هدیلوا (رلتاا) ] زسهطق یسهخسن س . رلتلابا :

 )م ] روزطق هدییه هدلکشو هدهخن یه [۷] (م) ردىللوا ( هخاب شب (
 راو قحا رطس چ وا (۰] قاصاب : ط ]٩[ نیسیایسارف! : 3 [۸]

 سس و ٩ زا سس



 کیاو بوبق رلیجهبج تکیرشللاو را وط تکی زویو" یراپوط هنروبمولق هناهاش
 ةريزج ندر, یربغ ندوبفکیاوب مکیدلیا رلویقمد یلاعو عساو مظعررب هرامیظعلق
 ناقیحندنسویق ییا كرواوبو  هلوا [۱]ررک رنک هلرایگندایردررکم ؛ ؛یدلوازلزک هع رق
 نوا هدنفرط لامش هسرتسا هقازا ٌةعلق هنباح قرش هسرتسا بوع نسارح تاپه

 نوروب لبق علق هللا لوچ تعاس زوبجوا هدنښناج برغ هسرتسا هغازف تعاس
 زو یتلا شب  نههدیک مدا زوبکیا زو [۲] هدرللوب روینموب اما  ردک هتسهملق
 ندنسوف روااما ردیرلوص وق هجروشهلح یرلوص كنبرهش رواوو ردیک مدآ
 ندونق وا بوتلحالس رامدآ هل او یسولق تاح بآ رب لوم قواز هرشط

 [۳] هدرب هرک هجا قاع قازفو یعوق قوملق ارز رلرلآ وص بوراو هللا هلج
 یسهعلق رواوب ناخ یارک دم اما ردشعا رسا بوق یراناقح هیوص بونولو

 هتراهلق قدنخ تولوا ردنکسا دتس زونه یبهملق روا بودا رامع نقدنخرواو

 هرم حتفرد ) رلشلوا دمتعمو رظان ینیما یسهلزوط رواو یب روا هنمیمرو رمعت
 هفک هدنآ کردقار رب رب هدنشاب ارح رب هدنزوب ما كنسهملق رواوب ( روا ةعلق

 هلومالساو هعرق تالوو ههفک بولوا لصاح هدرواو زوط یرلکدید یزوط

 یدب قرق ردزوط دیذلو ضاسو صاخ هلصف هلصف ۷ رک ردک هراتالو عبجو
 [ء]فاعمنوحم رلامراقح نزوطرواوب یسهلح كنقلخ روا ردتاما ییمازلا ها كور

 و هدزوع هام رلروق هنسهرحم زوط و یرالتقلابحاوو مرحمو  ردرلملسمو
 هراپ هراب ردق مک هدقدلوا هدقلنلاق شرق رب بوکود زوط یک زوب یزو كنءریحت

 هنرلتارف روا هعلق بودا تخورف هحلم ناما هرلن کر زاب رب یک رلغاد بورق

 بوریو هفولع هلج هنبسضاقو یاو یستفم رواو هنکب رواو هنیرلشاشمو املعو
 دنا هطاسا یاس س راولم ار اد ںی و ها توفا ےک ۱

 هرجا مرق ٌهریزج ( نامرک حرف ناکاح ناسرد ) ردهربحم كجوک رب رامیهز
 شاونم نجس یی ریکلام_هارق نوجوا کر دیتن یہ روا هدنتلایا رلناشلاع ناخ

 هدلغو : 2 [۳] هرللو ناتسارج ناللوا رک ذو اما : ك [۲]) رولبرک : 4 []

 نسیقابام : [  ه] فاعم ندهفاش فلات : 3 [64]
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 یلج اوا

 رولوا ادآ رب مرق هنب هسقآ ونص ندقدنخ وب ناه نم دیا ترج مدآ هغاقاب هنجآ

 مدآ كيب نکس یسرا یزاغوبا هنا هلبزاغوب یتخم هنيا ید یسهریزج هروم
 ید نسهلک هیءروم :یزاغ ناخ دم حتفلاوبا رللارق فاس ید ی آ . ردءرق

 را غوا هننغودقروق یشک ردرادشعآ هریزج نتیالو هروم بودقآ ایرد بوسک
 ناه یزاغوب روک ذم بوراو هءروم یزاغ ناخ دم حتفلاوبا یک یرلکدید
 نرلهعلق هردابو یسهملق [۱] هربسمو یسهعلق سودروک بورودلود هدتعاس وا

 هرشط ندنجنا مرق بولود هللا مایا رور قدنخ روا كعرف و اما ردیا حتف
 مرک همرق ید قاماق راتات و قاع قازق ندهرشط بولشاب کما رارف رلرسا

 كعرقتمالو دن رات. هنس ناخ یازکدحم زعدقا نام رلیذلو ناسآ ءار

 امدقم تودا عج هنلحم روا و نرلهرفک سا كس زوي هرک ترودو نسایرد مدآ

 ندقرش نغاریوط كنقدنخ هرزوا یعارپوط نالوا یلبغی هدنزوب 2۱ كنفدنخ روا

 یک رغاد یعاریوط قدنخ هدنزوب ما بودیا ربهطت نقدنخ كرر كلتعاس رب هبخ
 كلتعاس رب .هزکدرب ندزک د ر هرزوا قاریوط و ناخ یارک دمحم هدعب یدلغی

 رظان هنا قدنخ دعب یلزنم كنفوت رب ندنربرب بوکح یراوبد هعلق نیتم رب هرب

 یهاش ددع رشب هنیرره بودیا رلجارنا نیتم راو ردنکسا دس ردوروق نرلربرب

 یدوق یرلتکب مور زادنا كنفوت تکی رشللا هبهلق ر ره بوق ربوط نز برض

 ییمز یراویدو [۷] یدیا راو یتک رح ناغط ناصع كب كرفاک هدرصع لوا اریز

 كراوید وب بودیا یینیا ننشرا چ وا بودا راوی شاط الاب نشرا نوا ندنبد

 تکی زوی رنشکیا بودیا رلهلق  مظع یک هملق .صوصخ یرلهلق کهدنشاب کیا
 لق تاق رنشکبا ددع یا هاب ناب هراود و هدنبد یسهملق روا و [۳] یدوق

 راشابهدوا بع ینعی نکرا ندنراتکی مور ددع شللا هدفلقیه بودبا اشنا رلمظع

 هرزوا ندب نادند هجک یه بودا طیاض یرلنوب هرلتکی یکه درلهلق هل .بویق

 ددعرمنب یخدمرلهلق هنرواوبو [ع] راهدیارب زعل هراناظفحتسم نایویوا بوشالودلوق

= 

 هدزوا, ناینط و. نایصع هللسهداز كرفاك [۲] هربسمآ : س . هرتسیسم : ك [1]

 رزدبا : ك [4] یدوق یرلتکی مور زو رعیکیا : ]۳[  یدیا راو یرلغکرح
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 ی-هملق روا

 فلس ید ینآ . ردهرق لضتم هنسارخ تاهه میدآ كب زکس قاجثآ هدننیام

 رفاک هنیزاغوب روا وب ناخ یارک دمحم زمس هدنرصع یناث ناخ حلس ندزاناخ
 قدنخ لاثم اغ هاج رب بوسک هزکدر ندزکد رب [۱] مظع قدنخ رب ویدنسهلک
 اما  رارید روا ههملق وب نوجیکنا رلرذ زوا هقدنخ یعوق راتات . شمزاق قتمع

 .ةعلقو بولک ندنسارح تابه هک اقح  رلرید نامرک حرف هیهعلقو رانا ناخروم
 :کراشمزاف نیرد هلبوا یقدنخ وب نامز لوا تح  رژلوا داشو حرف نزک هرزا

 رولوا هررزج نامز لوا مرق زونه بولوا طولخ هزکد ولوا بولک یزیکد قازا

 هدننکوا یرلهعلق طابرا و [۲] کشکحو یبهعلق هرص یاب یهدنراک یزکد قازا

 . قازا هلبا قیاق هراپ زوبکیا یخد یعازف یرمنت بولاق هدهرق زاهعلق هحنلیکح وص
 .بولیزاق کی یرضود سود هللا یرایکهل بوقیج ندنزافوب كزوا یلقزاق هدننلآ
 .قآ مزب بولک هلفنلالع بورک هزنکد ولوا بوک ندنزاغو یسوبق روا نک وص
 یاراسساو ناوارف لام ساف نو دح ی بوروا نشوراو هرشط كنمهعلق نامرک

 .هتیراسوحنم راد هن بوک اورپیو كاب ندنزاغوب روا نلیسک کی بولآ نایاب
 .هنسهعلق هفک اشاب ىلع حلق هدنرصع اث ملس هدنخرات . . . هنس هدم راردک

 ناخ یارک دم زمس هدقدلوا تخادنا رکشل هدهفک نامل بولک هلا نره یاغتود

 :نزافوبروا نوح ناخ هه ردیا اشاپیع هدقدشل وب هیاشاپ ىلع جولوا بولک هبهفک
 كانسهعلق نامرکقآ .مزب بوحآ لوب هتیرفاک قازا بودا هررزج نوتبیئرق بوسک
 .یموشراح نوزوا كنهفک یناخ یازک دم زمس وید كدلوا بس هنتراغو لڄ

 هدنناذ دح عراوروک بولوا ناخ ا هوا طب زده تل ت

 بورودلود لهس قدنخ روک ذم نلسک یهدنفرط یزیکد قازا بولوا راذکم لاح

 هربص یلابو طابراو [۳] هکشکحو مرق راید بولوا یلاضتا هبءرق كمرف ٌةریزج هني
 رولوا ناماو نما راد نامرک قا .ةعلف و مرق رايد تبولاق هدنجحما ودص یراهعلق

 ردعدآ كيب زکسو تعاس رب یلوط هزکد رب ندزکد رب ؟ردقذنخ مظعرب لصاحملا

 . کشکح : ك . کشکج :.س [۲] یمیظع قدنخ زر : س . تبع قدنخو" : 4 [۱]
 کشکح : 4 [۳]
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 ا
 ىلج ایلوا

 [1] وراد نکسک ندنتازوهشم ردقوب یناتسزازب نکل راو یراناکد رضتخو دبقم
 بوبق هنسهمرقم تسدبا ٌهزووب نوجنا تربع یتح رولوا ینازوب رانات كاب یتمی
 رولوایمازوب یلطاط یک كيلیا ویق هبترع لوشات زاقآ ءرطقرب رلرروتک هتیرلوا
 توص رب رارلک وید هجا [۷] یتقرب روا بونلتآ نادر, قانق شب راتات موق یتح
 و ات رلربا یسیکرت یالالویو یالهلق بولوا تسمرس نجما نسازوب [۳] نافطش
 ندنعدالوا هی ابغابو ردسع كمما بارش هدرایدو ردراوینازوت رریو کش بم

 قودوا ردد شع [4] یحاغآ رب ردتف یساتش تدش ارز ردقو یخد یارش

 قلخ ایک ا و راراناص یخد کر هودو تآ و راراه کز رغض هل ردقو ید

 هلنعالوا مقاو هنتشاب نمز لاصموق شوراوو ردقوح یرلارقف راراقوف قوب رغص
 اراد بویلوا یخو یراوبد هعاق هدنسهنیرا بناح ردقوب مر دلاق الصا هرجا رپش

 اما ردراو یرلوق چاغآ عساو هدر چوا ردقدنخ ینا كيرد یقفارطا رادام

 سدق ردنالد بابرا ناقشاع هاکترایز ( ناطلشنیدلازع هاکترایز ) هرحما شورازوب

 هدنرانک زکدهرق الو مرق و هک ردلوا دارم ندهد ینهعلق روا هيةفلق وب و هرس

 هنرغ فرط یاح غانص بولوا مقاو كاثم لکش ۂریزج رب لم شم زون یدب
 درک دا ندعد زکد ولوا ردایرد غیصرب شهر ندزکد هرف ؟رفزکد ولوا

 نکم صالخ الصا هسرارشود هنایردون هللا قسهنطرف زکد هرف قیاقرب دوخاب

 رلزید زکد ولوا ندنرلکدلوا بولوا قرغ یرلیک ها یرلمدآ هلح رذلک
 رازرد یخد یزکد هرسیلاب ردیزکد قازا فرط قرشو ردزکد هرق یاح هلقو

 یعدایرد چ وا یعرف ةريزجوب اما ردلصتم هنر ید یجوا كرلایرد روک ذموب
 قتهعلق اولقلاب یفرط هلق ردادآ رب ثلثم لکش مرق هدنجما كرلفوب . ردشعا هطاحا

 یتهعلق زوا وب زط برغم ردبنرو یسهملق رک یفرط قرنشم .ردینرو

 غاض یزکد قازا نک راقبج هرمشط ندروا كنسهریزج مرق هدلحم وب کردیزغآ
 اعزکد قازا هلا کد ولوا ردزکد ولوا بوتج تیس قرط لوض ردهدق رط

 <س [4] نافطسوط رب : ءس [۳] یمهقز : ك ءس [۲] وراو : ك € س [۱]

 : هريص یاب : < س [ه] چاغا رب : ك
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 مور یشهلج اما راو یراتارف نابکس یلکنفوت ددع زویشبو یرادزد ردیلوتروآ

 یغودلوا كنفوتبوقروق ندکنفوتو رز قاع آ كنفوت یموق رانات ارز ردیراتکی

 زویشب لماک كنهعلقوب و راریدقتلم هکنفوت راتات موق رازامراو وید پوق قتلم هری
 روالدو روآ روز و رارب هج راو یرکسع [4] یسلیا راتات لوا شب ددع

 یرلاغا هعلق ددع شب نوا و یرادزد كلرهش . راو یرلتکی رطب رنهرب و رورس و

 قدنخ و زسهلاوح الصا هدنسارح روا یسهعلق اما ردراو یشاب هبحو یشاب یح وطو

 یوق و نیتم تاقرحوا رظان هیهلبق ردقدنخ نرد قارپوط همسک جالوق شب نوا

 هدنعهعلق ج راو یرلپوط باح رظان هفدنخ هدنفرط ییا راو یرلویف صد

 یراوبق وصو یرلهرج هناخهبجو یرارابنا یادغ.و یدجسم ناخ یارک بحاص
 یرلوا یلوئروا قاروط ددع زوب هرجا (هعلفهرشطشیاتس) ردق و یش یرعع راو

 كيارک بحاصیسیناب هعلق قاجحنا ردق وب هدهعلقوب ناخو ماحو رازاب یوشراح بولوا

 ده لا ال» هرزوا یار ردمدقزوب ًاضرعو ردقایایللازوب الوط راویماحرب
 رب سحح داتسا ردشفلوا ر ر یسرکلاةبآ هرزوا طخوب بولل وار رت «هلالوسر

 كعماج یسهرانم شمزاق هدر ةکس  اقح [۲] مکشمزاپ هلبوا یراطخ وب هشاط
 یلوترواقارپوطقج هما یدقزرطیجندعماج ردابیز ةرانمشاطضاسب قاجار هدنلوص
 یلهربثک تعاج و نتتناحور تباغ [۳] نیغالوا انب هلیلام انغ کردعیدق هاکدبعم ر
 كنهعلق رظان هندناح قرمشم هدنف رطلوص كعماحو ردقبتع یالصمر دحوتلارادر

 یک هدنکوا كکعوبق و رقج رریک هلبجوک یتا اما راو [4] یجوبق كجوکرب
 یارک دحم .دنرانک قدنخ وشرق راو یسیروک اصآ هلبا راءرقم مرزوا قدنخ
 ردشلوا عقاو هدشوراو راو یسانشور ما انب شوخو اوهشوخ كجوک رب كناخ

 قاریوط زوبشپ كبو ردنارحم کیا نوا هلم ( روا هعلق شوراو هرشط حدمرد )

 رذیارس فلکم هدنو یارس یلوتروا زاص ناو یرلوا یناتح ایرنک | یلوتروا
 ددع زوشپ هلج هدنراسب و نی كلو ولوا رب و راو یناخرب قاجنآ هدنبد هعلق

 . 3 [۲] « (م) ردنکمیقلوا (یسیلتآ ) دوخای ( یسیلیا ) هکلب » یسیلپا : س 1
 ینجوبق : ك [4] نیغاملوا : ك [۳] مکشمزاق

 +۳ ۷ :یلچایلوا رو تس



 يلج الو
 .دیحوت یرافوص زانآ هلح زورو بش [۱] هدرلدقو دحسمو عماحا كباب
 یهدالاب اصوصح ردراو یرامدآ قیرط لعاو دیخوت لا تیاغ راردبا رک تو
 ا لاخ یارک اس یهدنتسهحلف زوا تکیدا غ ورتا هتفاصوا دارا ززا

 قارقى رات رضحت زیزع یدنفا ... همارک ةظق لوس بحاض نيشنهنوص
 لا بوتع کک !ینادغوبژیآ ناویحندنمسق حوریدبویخا تفلا هلبا[۷]قلخ رد
 کودک ارک | ارا هللا یدنکو ر بو رشت هللا یدنک[۳]بودوکوایابزا هژننام کد

 هیودنکهلاثرا بودیاناسحا هنیردبكخنش ناخ یارک ب حاص تارشانحاصیتفز
 بو رگ بوکح هدننامرکد لا هللا یدنک نوح بوک | ازا هدک اب لاخندیا لاقتنا

 یارک بحاص هلا رافوص ناشن هشوک هللاباب یارقف زواحتم ندکس نوا :رب
 [] هدنرلکدلک ہرا دحوت ناخ هدکدرک هبللارک ذ ۀقلخ ناقشام هل ءدنعماح
 [6] كرو زرع ییلخ ییسهعلق روا ههه یتح رارلاق هدنربح اع ییاخ روا عج

 یک یراتارف هعلق هرزوا یراراویدورد كنسهعلق روا هجیک ره یتح ردیرلدقتعم

 راررو یمادص یدمم كناب وند كيردکیهنلا بویلکی طابر هلبرلارقف [*] ماتحت غش

 نامرک خرف ین روا ةعلف روطو زرط لاکشا نینز نایرد
 بودیا انب ناخ یارک بحاص ندنایزکنج لآ هدنرات ... هنس یالاب ةعلقوب

 لماک ېدق ندنمز بولوا شاوص هلق [۷] شارط كنس لاثم یدادش تاق ییا

 كيب چ وا هرزوا یرلندب راوید یعرج رادام ارادو ردللاع نیشرآ چوا یعرکی

 یدرک ادرک ردراوتسا راصح تاق کا بولوا ددع ۸۰۰ یرثندب نادندو مدآ

 هنره كنسارح تاپمه کراو یراالاب هلق هشوکراج ددع یرکب بولوا هشوک شب

 كنيرلهلق هل ؟ردنأیاع ندر قانق رمشب یرلهلق كنسهماق رواوب هدکدلک ندنفرط

 یرلهلق قالا یلوتروا هتخن یضعب ردللوتروآ تمرک یمرق نوک لعل یرارزوا
 هلب | قار وط ینه راو یرلوا رانا .ددع نسکس | هلا هدهعلق نورد و راو

 نوآ بوکج : ك [۳] قلقج : پ [۲] هدرهقو : ط « نل . هدرهشو : 3 [۱]

 : 3 [1] كيلاراشم زارع : ]۵[  ندن رلکدلک هدا : ]6[  بودوا : ط ء س . بودا
 : شارتکنس : ]۷[  هلایوم خبش
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 یرلت داع كرلراا

 موق نوحکنا راردهیلع قفتم یراخم و لسم نوجما حیحم ثیدح وب ( لی ام ولی
 تیدحر ردررقم ترسع هدرلرفس ردرلنادهاحم نایزاغ یال آ رب راز ,واتآ رانا

 موف و یدما ردراشمروس ( اخسرف ناکولو رقسلانم هعطق رفسلا ) ید هده رش

 رانمروتک یش رب [۲] ندهربخذ الصا هدرارفس بویلوا یراهناخراب كرابکیس رانات
 بوبا تیافک یخد لوا رارروتک یسراق [۳] یسیروق تآ و تروفو ناقلاطالا
 نغرآ و نغروی بوتوط زوی کلهتسخ لپسو یرلتآ نالوا اپ كنل هدرالوب نام
 بودیا نابرق هنلوب قح ین آ لوا نآ لوا ناه ود نسالق هرفاک رلتآ نغرودو

 بوبوق هنتلآ یسیتلکت مان کر چ یک [4] کرس یک رلرشهباپ بویلهراپ هلیسیردو
 ی هدننل | یتلکتوید یدشب بواکح ینوصكننا تآ هطروبهطروب هلباتآ بوتبهنتسوا

 عیج بورءهوبج رالوپاجو رانیق | هناتسرفاک بودیا عوج عفد بوی نا تآ

 یراهرفگ نالوا فویسااهیف بوروا غیردی یزیترس غیت زبتس ریشمش هنیراذمشد

 فرشم هللا مالسا بوریتک همالسا راد بوییروس ناشکر, ناشک هابرللابعو دالوا

 [5] هللاكخفح ردنایزیکنج ل۲ ناقشاع نازابرس نایزاغ یالارب هللادنعنم  راردا
 ؟ردرایجتفجو یجنک | یی ردعارزو ینأقهد ید یراراکر,یریغندما ازغكرانوب
 اعادو رریو هلک نوا زوي زوب یسهلنکر هدراید وب یراد اریز رارک | یراد ایژک |

 EEE بوک | هبرآ یرابفوصو ناخناشم نالوا لاح لها اما ردیراد یراکدی

 .رازع کما یادغوب نوحیکنا رارد یدری ما اپرآ اباد ربمغیپ ترضح اریز

 یریغو راردیا تخورف بوروتک یرلرپسا تیالو تیالو ردراجت یخد یفانصا ربو
 احلصو املع یننص رو راررتک رلابشا یریغ بودیا ارشو مس بوروتک هدعاتم

 یرایفوصدیحوت لها ردق كيبقرقهدنشرط یتولج وینولخ ردرلبفوصو نااشمو
 یعرکی نالوا هرجا ےرق هریزج هلح ردشعا ریرحم ریزو اغا یزاغ رفس نغودلوا

 [ (م) ردو هدیسورغود ] یا مر ملسو هیلع هللالص هلا لوسر یې ك ]

 « لیخاموط یفصخرورلا مو نع ربیخ موب ملسوهیلعلا یلص ېئاا یې هتلادبعنب رباجنع »
 تآ) یسورغود [۳] یسقروبق : ك ؛ س [۲] ٩۵ ص « ۷ ج یسهمصاب رصء : (یراخم)

 هللامهظفج :ك [۵] بورشپ یک : ك [4] (م) ردنکم قتلوا ( یسیراقو یسهقروباق
 س ۰۱ تن



 يلچ ایلوا

 حیصف حصفاو ربراو یراتفلو ظافلا و تالک رثلک آ هلبا نامجرت ینعی هلا سال"
 ناسلو قوموف ناسلو [1] یاتهغج ناسل الوا راو یرارابررد ظافلا غیلب غلباو

 . ناسلو قاتق ناسلو یانو ناسلو ناکرت ناسلو [۲] لوفو ناسلو لوغوم

 راغلبو كيزوا و دنه و مح ناتسعاد ناسلو كدشه نالو [۳] قاروم

 چسه گراو یرلباتک هنوک هقشاب و یراناسل هقشاب هلغالوا رانا یخد رلنوب

 ویو ردراو یرلهصوصخم ۀحهل هلوک رر كنيربیه كرلنوب ردلکد هباشم هناسل رب

 مو مذو توادعو ضغبو ربکو نکو نظ ءوسو یواسم و تبیغ زکه راتات موق

 یواسمو تبغ ؛یشک رب ردسع تباغ هدنجحما یرارب یرب ردقوب هدرلنوب كجا
 موق یربغ یرلتوادعو ضغب قاجنا راردیاترفن رابشک یربغندنا هتشا یسبجهلک

 ودهللاق ضغبلا کراردیا نتوادع هما ترافو بهن بودک هرزوا نمشد یرغو
 هقزالبا هرتغط ندمرقاما ردراو هدیرابهذلایفاش ردیفنح :یرابهذم كنقلخ مرقو
 لروصنمو یاغو تسرواو یافو ]٤[ وادنشو یاغون ولوا نالوا هدرلتالو

 یودو [۸] یللا روروو [۷] یللا ناپوجو [*] ییتفامو یینیرشو [6] یلوحسو
 کردرابهذم یفاش هلج یرلبشک كرللبا هنوک كيب هج یلاثما كونب هو [4] یللا
 هدرلارح هلبرللبا یسهلح زاغلوا ریبعت ؟راو یرانیرحبتم یاملع كيزو ردقوب
 تا رانا موق هلمح هراف مش نذا كرلاملع وب رلرحوک بوتق هلبرلهبردمو یرلایدا

 لوق كران ردمدقا ماهو مظعا ماما کردتباٹ نب نان هکهفینح وبا یتح رارب یتا
 هساروتصخر کیتا ردارغتلا تآ اریز ردهورکم كعب ینا تآ هرزوا ینیرش

 یفاش ماما نکل ردعرحت تهارک هدنتف یلام اما هلوب ضارشا رلتآ ردلایحا

 ینیرش ثیدح وب ندنلاسر ترضح رانآ اریز ردلالح هرزوا یرللوق یلبنح ماماو

 صخراو ةيلهالارا مو نع [۱]ربیخموب هنع هللایخر رباج لاق ) ردرلشا تیاور
 6 ض [4] قاروف : طك «س [۳] لوغو : ط «ك ءس [۲] یاتفج : 4 [۱]

 لرحس : ط . (ردزب,هطق طقف ردهلو هدیهخسن س ) ینوجس : ك [ه] قادیش : ك

 هدراغیلر طقفمدروک هدناکش ( یلدوحس ) هدرلباتک ضمب ردقجهلوا (یلئوجس) یسورغود ]

 (یتکنامیلطتنمیطقام«ییتقام) هدرلغبل رز ]ل تام : 2[ 1] [(م) ردهدکمک هند( یل وجس)امناد

 ىلا :ك[ ٩3 یللیا زورو : ك [۸] یللبا : ك ۲۷ [ (م) ردهدکمک هدرللکش فلتخم يک
_- 6۱ ۰ 



 ئىرادە كرل راباپ ٤ جج

 .نشمافلا اق ی ۳ كيلاهدنمان 1 زاید رازپبویالصا [۱]سک یدرونب

 ,دولوا یرلازوب ذیذلو وین یک ك یاو رار ی ز۲ بودیانارآ هيد وس تآ یندیدروفپ

 نگر نکا کا ایا ب چرا اناا ھل ےک ر
 کرارد :راررو باوج هنلاژبس .ږلردیا :لاؤس وبد رولوا هدیاق ریکجت كکاو رازعا

egباور ونک, بودیا روماح [۳] بودهصي نوا هدنکنمید ر نوت  

 :ویدزولوا«یعالونس كك. ۱ ]٤[ هالا هللا هدنرلکدید رولوا كم | رارردنیوک مدا
 ردمم كن وا . نكتب هدکبوح لوش بس هغمراقح ندتنج ینانآ مدا بودبا بجعآ

 ن یجب طیف ردهامثآ . ینوا نب هدسرولوقص مزو! ,عهلوب یو كانا كاتا :یهب

 :شهلوا قلخ هدتعیبط وب راد, هرفس بیو بیر رید مع یتیک | نب هدمسرولوا

 ی. هدنجما یسهد.زج مرق مز, ادعام ندنموق [ه] یاغون وب اما راردموق مجش
 موق یالارب مان قارداب رنک [+] عنص بحاص بودیا داتعم هک طالتخا هلبا مدآ
 :یرامدآ زمجناوصو زیب كل | ادبایوققاوداب كس هم هدنرلحما كرلنآ ردراورلمانب

 یر, یهللاو كنيد ردیلکد ( یحعیشلکءالا نمو) نسزتحما وص نوح ردراو

 قوخ هزوماع یدناراب تودیا روما قوج هلبا وض یغاربوط مقدس ا بلاج

 هدكنیدالوا مدآ یدنا رراپوق نفرطرب نمی رایوج ینایرب كروماج هتنلا هملیتقوص
 ید یدوس هودو یدوس تآ هتشا درک كم هما. بوق یناوص ردروماح :.لصا

 ینایروخ [۷] هسحال اما رازمجما وص موقوت هحارک راردیا رللیوأت لاثم وید ردوص

 هش رلر قوح نسابروح هطصابو یراد هلرادوس شوماحو رغصو نوقو هودو

 "ثیدح كهانب تلاسر ترضح ارز رار نسابروج هشکال یی یسابروش [۸]
 [۱۰] رارید[4]ساغ ودو یسابروجنواهک اکردراشهرویب (هشک الماعطلاربخ)هدنفرش
 هنیرب زب ی راهفلتع ةنسلاو رار ینا تآ یراهاشداپو یماحلصو یتاملع رانا عیجو

 نیراناسل كنیرلررب بودیا ماکت هرزوآ ناسل ییا نوا رانا هلج اریز ردریاغم

 كلا هلا : ك [4] بودهصب : طك ۲۳].همراب , : 4 [۲] نشکدروغی : 4 ۱1

 هشم :طء2 [۸1 هنسحال :ط س ..هشجال: ك. [۷] عبط :ط «2ل ]٩[ یاغو اما :ك []

 (م) مدهلو مدازآ هدرلباتک هدیو یک ثیدح ییراقو (۱۰) شاعود : كل 1
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 ج : Er بت ۱ . یلچ ایلوا -

 نراناشو ناوسنو دالواراکو راغص بودیا نالار ك نیرلءرفکو نالاتو نالآ
 تآ و یییرد ت بودیا هځنک هڅو بودا ةتب هتسکش هتد هتسب ېا وا

 راد نیراباسناو دال وا لر رفکهلج بری هرلربسا نراقصرغت تآ و یسبنکش[

 تیدح هدنقح راکش ودع رانا موقو یتح رلردیا فرشم هلا مالسنا بورتک همالسا

 مقش كرلامهمسا قرشلاب ًاذونج هلل نا اسو هلع هللا لص هللا لوشر لاق» راو حس

 آر اذف نج رالف نجرتس تارساخ تاباخ نم [۱] مکف ءاصع نم مج

 امآ زاردموق محرن رانا موقو هکاقح [۲]هللالوسر قدص < ةماقلاودعتساف كأذ

 لادج و كتج هلآ راقک رام بولوا دک دس هوا ناع لا لاعت ۳م

 یاغو موق ارز ردرکسع رابکبس و تلاص تیاغ و راردیا لاتق و "برح و

 نخ راربموق یحابم یالار, راز یثر ندتمرحو لح هدیرلنای كن یرارابات
 یآ هتملا هقبح یناقو هلوا ییاح كنا بولوا یلسن حور "ید هدلم یرغ ندنرورض

 را رحم A4 یاق تاناویح عي بوردشرف [۳] یمهقوب یراد هنناقو راز

 ككاو رارک نک روک ینعی ]٤[ راربک نسیرد كناوبح ره راز ردنا یرلکد ماد
 زاص یراوا یرد یرلکدنک و يراد یرلکدب اعاد رارلوا بوشپای هتیراکروب راهسی

 يريغ رلرپ ماعط هنوکرب هنامکح اناد ردنادهاحم نایزاغ موقیالارب زاسان یراودنک

 يح ردمضهلا عیرس تیاغ یراهدعم ندنمکح كنمرلاوه و بآ رلزللو زع یش
 نوک ترودجوا ی بوجبا بوی ینازوب یحف رو یماعط فالتو ترود چوآ راناترب

 كييزو [۷] هرکه [+] دح نغایارب یساوشخت دالوب [۵] رولوب ردنکمهسک ماعط

 كولنوک یدب یا و ردراشمهجا وص هدنرم یو رابات
 یک نوا بوکج ندنامرکد بوروواق ینراد .هدنمان ناقلاط رلرحما يدوس تآ

 ندنکیدنا عوج عفد رارجا بورد شیرق هلدوس هود یدوس تآ ینآ بودیا

 [۱۰] شمهلبو شمیشک | یی [4] یناریا هسروب یخدرب رریو رکس لس ادعام

 رار یا كاوبحیه : ك [4] یهو : ك «س [۳۱(م)مدمهلو [۲] مکب : ك ۲۲ ]

 نغایاو ر یاوشخحدالوم :ك [1] (م)ردبسانماهد (هساو)هدنر ( رولو) [6] راک ننیردو
 شعمهل:س.شههلسو : 2 [۱۰]ینازنآ درون :4 [4] رمق:دل [۸] هرک هجو :دل [۷]رجما
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 ا قو ا

 یغلقوح دارابات هدیزور

 موق یی تاعلص موق ینفصن كنهریزج وب ردهریزج رب [۱] لیم كيب ید نسکس
 موق [۳] قوحر, ندنموف رانا هلا راب رع [۲] هاشهدضرا مداو ردشع ود راتات

 [4] ۰..راشمزاپ وید راشمزآ ندنموقرانا" اراصن موف زوب هجا و راشمزاب وید ردقوب
 یمدآ ترضح ادتبا ایرک بانج نرافیرش ةیلح كرایب لاسم چاق رب هدنخشرات
 لو و شمزاب لصفم ود ردشعآ قلخ هدنتفص رانا هدکدنا قلخ ندنبط هاتردقدب
 (مدآ لثک هللادنع یسع لثم نا ) ( نارم لآ ةروس) قاحسا رسفم ملام خروم
 قىقح ويد ردشعلوا قلح هدناکش ]°[ یوم اباب كنسع ترضح _هدنرسهآ

 یسع ترضح ندنراقدلوا هیحیسم تلم مور هرفک ناینانوب موق یتح ردشعا
 قافلا لع هرزوا یتح نفیرش هیلحو نسابلو راوطاو عاضوا عيمح كمالسلاهلع

 راساخ یودع بوبموس یرانا موف رلهءرفک می اما ردرلشمزاب هدنلاکشا رابات

 ترضح ناه یدیا لکد [۷] هدنبط رانا ییع ترضح اشاح [5] ندنرلکدلک
 ترضح یحم ترضح یتح یدیا یلزوک نولکوس لحکم و یللاقص كربس یک ايحم

 یخد ینس نک رزکب هبایحم ترضح یسیعوب رانروک نکرردزک هدنغاجوق یناسیع

 ردموق مزب ناینانوب تاعلص موق یسهرفک مور اما [۸] شمراردهزکب هنافلص موق
 ةريزجو هللدحا اما ردشغوط یضرا یوروب رانا تاعلص موق مالک ٌهصالخ رارید

 هسرلردىا هجوت هبناح هن یه بودبا قلعت یرظن كنايرک بانج هرزوا یرانات مرق

 كرانات موق بولاص هلولو یزاقل رو هناتسرفاک عبح بولک رفظمو روصنم رابه
 ردرلشلاق ناعای بولسک یرلناما كنيرارفاک ناتسرفاک عب ندنراتنشخ و فوخ

 رلنادهاحم نایزاغ یالارب ندتعاحاو تنس لها دحوم نمؤم رانأت موقوب ادخ دهح
 هدرلدالب یربغ و هدمرف ٌهريزح هلنناکر, یساعد كنافطصلا دم تازحعم بولوا

 نیراتکلم نالوا یرلهاکرارق كزارق خزود رافک هدهعبرا بناج بولوا نک اس
 (هایس) هدنکلب رونهزکب هعیلک اب یمهلک ( هاش ) یهدارو [۲] رریوج لىم : ]۱[ 

 [(م) ردو نالوا بسانم ردقو یسهلک ( ر ) یعی ] قوچ : ك [۳] (م)ردفرحم ندنسهک
 رانا : ك [۵] (م)راو یسهرابع. «هدهفحم باتکوب قح » هکلب قوقیچا هدنسهخسن كل [ 4]
 موق یخد يج : ك [۸] هدنتفص : ك [۷] ندنرلکدلس ىرلناج یودع : ك [1] ینوبحم

 شمررد رزکب هناغلص
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 ىلج الو
 هتتتخت سس

 هنلحم روا یهدنسانروا [1] كنهلوا راید یفرط کیا نالوا لصتم هنسارح تاپه
 وند نامرک حرف هنمسا ندنغودلوا كانحرفو داشلد بودا ات ۲1 *یزوا علق

 « نع نیدلایم ترصح و یحاص ص وصف باکو برع ناخروم اما رزو مات

 هو هدعماح رفج و راربد [۳] تاغلص دالب هقاع قازق تیالوو هعرق ٌةريزج وب
 [4] تاغلصلا دالبای» هدرفج باتکرب یتح رلرید تاغلصدالت هناتسراتات هدلع مالک

 رس یتلخ میرقاب ینعی ردرلشمروس « [4] مکس نم نویعلا راغص نعا ورذحا

 ك ندنموق [ه] قلاق ینمی كدیا رذح ندموق یلزوک كجوک نالوا ندزکسضف
 ندکدیدتاغلص دالب هناتسرانات رکنوحاما رلرید تاغلص موق هنقلخ مرق ود كفروق

 ناخو اتخو نحام نح و [1] دنکر دنکلوک و رمشکو دنسودنه تالو هرکص

 تیالوو قازوف تیالوو ناسارخ و مح تیالوو اراحو خلبو كب زواو روفتفو

 موقو قاتتق موقو [۸] لوغوب موقو [۷] لوغوم موق و ناهام تیالوو ناتسکرت

 هل موفو وقصم موق و [۱۰] كدشه موق و [4] جالاق موفو یاغو موقو ناتسعاد
 رلنوب نوک انوک ماوقا ددع شت هلج مرق موقو راج موقو [۱] یملسم هعیل موقو
 كووقصمهدنتموكح تحت كنلارق جافسا یتح [۱۲] ردنافلص موقم کردراتات هلم
 یرانات یلوا رحوک كسب زو [۱۳] رک نوا یخد كجافسا یک یرانات كد شه

 هدخشرات رب ما هفح یتح ردراتات موق یخد ناکرت موق هل و ناځع لآ یتح راو

 هدنحرات [۱۵] زبتغه نیتالو هدنحرات ]٤[ یمدغم ینمراو هدنخرات ناو موز و

 [۱۷]طع رحب مکضرایوروب کراشعا ریرحهلب وا هدنراخشرات اهکلکشم [۱+]طبانمو
 :ب [4] تاعلص : ك ءس [۳] یزوا : ط ءس .یروا ك [۲] كعالوا : 4 [۱]

 قولاق :ردهدکمک هد (قوللق) هدنرظلرب كرلناخ [۵] هسفننم :ط «ك ءس [ء]تاعلصلا
 هسلپتاب ) . دنکددنکلوکو : ك« س [1] (م) 4۲۳ ص قلخ ندوب نوملم یرلکدید
 هدزعرلباتک یکسا ] لوفم : ط < ك ءس [۷] (م) ردبسانم یلوا ( دنکودنکلوک و)
 حال: ط . خالق : ك [۹] لوغب : ك « ب [۸] ( م ) ردهدقلزاب هدهدنلکش ( لغم)

 هدنسهخسن ك [۷۲] یملسم هعبک :ك<سءپ [۱۱] یملسم كدشه موقو : ك « س [۲۱۰]

 : ط < س ]۱٤[ ییا نوا : ك ء س [۱۳] ( م ) راو یمهک ( موق ) هدنر ( موقم )
 هسلقاب [۱۷] ةطباضو : ك [۱1] زبقم پ .ناثعم : ط . نیتقم : ك + س [۱۵] یتیدغم

 [ (م) ردهلا همجممنیغ یسهلک تافلص ] ( م ) ردیللوا هرابعر یک ( ردطحم ینآ رحم )
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 و قو تو ی فو ت ا

 _یمملقروا قەي نامرک حرف

ESE 

 عاونا ۽ ۹ هو تو یربنآ نابیو ناباب لوع ,یخد تم رددوجوم
 ردق لغ هسرولوا .ببصت /یتجایس نکا هللااشنا:یعودبل وا دوج وم هرات اق ولخم» تارشحچ

 لب هلق هدنحوا مار تاهه.هدنرانک .یزوا ره اما زرهدبا ن رجم هعاطتسالا

 هجثراو هډنوک .نوا هغازا ملفات نینسیءرشط .رواو هحنلک هروا ٌةعلق وب ات ندنوزو
 دریک ر اناج ییماتروا مرق ةريزج یرجا ندنبهملق روا,اما ردهدنمکچ نامع لآ
 هولزوکویبهملق :روا وب الا ,ردکتلنامع هی. زاهعلق ی هدنرافارطا یبهریزج عرق اما
 .ردکیلنایع زلهنعلق اعام ,ردک رانا یبهملق دوفچ, هدسرق یا رت هحابو .یسهملق

 [۱]نالوا ترانو مالسارک اسع هل هرات مضح ناخ هلتمالسو تح ادخ ډم هله
 ندزوا ,ةملق هنیراترضح ناخ نکررک یرجا ندنسوبق روا هعلق هلبا یاغون موق
 بولک هناخ ا ا ییزوا بودیا یرلنامداش راپ وط هنروبمالفو یهاش زوب هح
 یدملوب

 دحرس ءادت ینب نایزکنج لآ [۲) تاصلص تن الو دودح فاصوا "

 ۱ پر راصح

 هريزجو ردراشعارب رح ود نامرکحرف هنسهعلق رواوب یراځراوت رانا عیه

 نا زیکنج نالوا كلام همرق :ريزج و ادتبا نکیا هدنلا یرافک [۳] رویج مرق

 ندنلاکنرف [4] روبج هملقی هدنرب یسهملق رواوب هدنخشرات ... ناخ یجوج یلغوا
 هیهرق كانسءریزج . مرقوب هجنراو هنیزاغوب زیکد ولوا ندنزافوب یزکد قازا بولآ
 رواههعلقوب نوجیغدزاق ,قدنخرب ینعی بوزاق روا رب هنیرب ےدآ ... نالوا لصتم
 .:. هدعب : رارید نامرک حرف رانات ناخروم اما رلرید یسهعلق قدسنخ. ینعی یمهعلق

 تحاصو لقاعو ردم رب ناخ یارک بحاص ندنایزکنج لآ لسن هش هدنزات
 حتف ندنلا ینرف [ه] روج كناخیسوج یماظع دج هلغالوا بانج م ناخ روهظ

 كنسهریزج مرقنسهعلف روا وب اددحم بودیا مدهم ندنلهع نسهعلق روا یودنا

 لا فاق مدرلباتف شل و تالت : 4 ۶ س . تافلس : ب [۲] نافوا : 19
 ,زونج :ك [ه) زونح :2 [4] (زونح) زونج : ۵ [۳] [(م) ردراو هدینیدلزاب (تاقلص)
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 3 ےس س س یا چ اؤر

 رشیراق هزکدهرف هسشاط یر یزوا رک | 2 ارد هوزوآ رب [۱] بویالط
 بلا ی ذک راز Ca یاحاما ردلو هحا و 9 نوروب لق

 .دراربیلوصو یتوا تعاس ٩۱ هلو تاه و قرش هن ندنا ردق وب یرلرب

 بو ۱ و
 4 تم

 ۳ ِ له لزم ۳ ۱

 ۱ زکسع هج ردراو رلویق لطاطو یجآ :یخد هدنوب "
 کد لوک یو

 ید یاب لزم
 كاله : ندقووص رامدآ امنع یاب هڪ ندناروو یاد هدلګ و هداتش تدشر

 85 ميتال ۵ هقرتش نام نین نادنا ناریو ید یاب هلعو» یعوق رفا: نوی راق دلوا

 1 .لوک "۳ جانی
 نامز ضعب ردمیظع ةربحم رب قرفتم ندوزوا رهن رادکمد ... هدراتات نال

 بوک یلوکوب رلرلآ راکش بوق هلوکوب بوروتک هلبرلاقرا نزلا راقازق هدنجا
 قلقو قازق بوجما رلوص یحآ " هدرللوخوو بودک هقرش فرط هت تعاس ٥
 ندنسهملق نوزوب لقهدناتسلوخوب هلردبا لاح اس یطو لزاتم صو بوکح نفوخ
 رقناهنیم ز ثلتعاس زوطواهج راو هتسهملق روا ات دنا یز زجع مرق هقرشبفاح

 اما رطاب هدلوج راغود هدلوج شنوک..یتحب دقو رثا الصا ندقلنامداشو كلنش

 یفرط قرش 6ردقانقیدب ناسقطییوط هبغ ندق رش ردنا [4]لوجوب تاهجوب
 نولوب تباه هدنورب لق روکذم هدنفرط بر زولوا مات هدرزخ رحم یتا
 الو وقصمانلصتم هناپمهو اما راردیاریرت وید قاحبق تشد یناہھوب مجح ناخروم

 هالو [۷] رازفو [*] قاروف و . روفغف نیجام نيچ لوب قللس ر [ه] هدنجنا
 تاقواخحم سانجا یربغو یرامدآ نابیو نایاب لوغ هدنجما م ردتاہه۸] كولب هجراو

 ردیللوا (لوجوک )یمویعود [«]جافق :ك «پ [۳] نک :پ [۲] بو الت [:۱[2]
 (م)ردیلموا(شوسب)یمورغود[ ۸ ]رلرق :ك[۷] قاروق :ط 131 ندنجما : ك «س ٠1[ (م)
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 یسهملق نور لبق
 هه.

 هدنسهعلقیزوا وب هدکرابم هنس لوا اریز ردقوب تجاح هرارکت ردشعلوا ح دم

 . دلج هدالاب زمکیدنا مظع كنج هحک یدب نوک یدب هليا قازق كيب قرق
 رایکهراپ زوب نوجما ناخ یرلاغا یزواملق وب  ردقو تجاح هرارکت 8 ردموقع

 هلرکسع هلج بولوا راوس راک رکسع هلج و ناخ بویلرضاح [1] راصوتو
 روبع هفرط وشرق بولآ ها ررب هنشاب نوبق و عبر ورب هنشاب یرارغص و یرلتآ
 هدنک اخمرق هکفرط وشرق بودیا روبع هلتمالس بونفص هیادخ یندربقح  رایدنا
 هدنجوا رب كنسارح تاپبه

 نور لق هعلق لزمم

 ندنوب . ردشملوا میقرت الصفم هدنخشرات ۱۰۹۷ هنس كداج یهدالاب ید وب
 وب رولو تیاهن هدنسهعلق نور, لق وب کردیجوا تاهمه یارح هلبا راغلا بوقلاق

 هدتعاس ۱۵ بودنک هقرش بناح هدنجنا ارح

 وق بوق یداو لزم
 راوف نطاط لیس. هدنمز لاصموف ر هدنییام زکدهرق هلا یزوا ره

 ندانیراث . رولوا كعد رار یلویق قوجینمی رارید ویق پوق راتات موق ندنغودلوا
 ندنآ ردقوح یرلر وصب هرزوا یرالو كرافک قاحا ردقو یش رب الصا

 بودیک .تعابب ٩۲ هقربش ,تمس بوق
 شماق یراص لزنم

 لوا یرلهرفک قازق کرد, قاشماق هرطاخ و فوخ رب هدنرانک یزوا رهن

 ردبا رز دنب رسا بودیا دص یرلهدنور و هدنیآ بولوا ناهنپ هدنجما قلشماق
 [*] ۰... هدنعاس . ۰ ۰ هنتمس قرش هس نیا

 افروچ لزنم
 ندلون هسشاط زکد هرق ردلوب هجا رب هدننییام زکد هرق هللا یزوا رهن

 هدنسهخث پ [۰] [(م)ردزسیاب یقیدوآ هنو زسهطقهدنسهحنن ك ؛سارطو :پ[۱] `
 راو قىچا رطس چ وا

 تس 0ء  .تسس



 ناو الو

 [۳]قانمو هدلئاوا نامزو [۲]ردنوفدمیخد رلادهشدیهش كسبهحم [۱]هدنننج وردلاح
 ردیهاب و اظ الاح یرلانب راثآ شما راو هنتم ٌةعلق رب هدنبرق ناطلس ابا
 عبر وید یی قانم کرولوا قوج هلبوا ین لرلتاناوبح نایالتوا هدلحم وب الاح و
 ]٤[ ردیفاصیام یلهبیط هحمار یک ماخ ربمعو كسم بولوا قافآ روهشم هدنوکسم
 اما رارید رولوا یراص یک نوتلآ یراشید كننکب هج كرانوبق نیلتوا هدنوب و
 هل هرک هح یتح رارد ردراو ینوا اسک هدرلیداو و رابزاغ هڪ مدمروک رقح

 ندنا ردراشمروک نرلکدتا عج تاهایک و تان ندلحم وب كنيرارفاک كنرف و
 بودنک [0] تعاس ۱۵ هلیلحاس زکد هرق هلامش بناح بوقلاق هلبا ناخ هتب

 تالو دو لرم

 یعالو هک وب نوحکنا شمرالتوا هددروب وب یرلنوبق یسکوب كياب هجوخ

 ردقحداف یروہشم طلغ رلرید هراقح داق نوتاخ ]1[ هک وک هدراتا نال رارد

 تیالوهنفرط برغم هلبا راتات رکسع هلجندنغالوب کوب هدعب ردقجتوناخ یلصا اما
 بل اریز رلهک [4] تالفایا [۸] ندنساباب [۷] ینزءرپ رهن ک رلیدتک هنجما قازق
 هنشاب هدنجا قازق كنزءرپ رهن نوجکنا ردنرسع مظع صا كمك هلك هدایزد

 روبع [۱۰] یهزرب رب بولوا راوس هرایتشک هلا هاجیلاع ناخ ریقح وب اما رایدتک
 بودک یخد تعاس ۸ بودیا

 [۱۲] ناح یزوا ناما یاح راصح ینعل نامرک [۱۰)قاج هعلق لوم

 "الصفم راهمق وب و [۱۳] رللب وب زمکیدنا رورصهدنخنرا ۱۰۹۷ هنس امدقم
 نو هلبو به هدرلهخن [۳] ردرظوفدم : ط <« ك « س [۲] هنبنجو : ط [۱]

 هدلاح وش ردکعد غاي هدنلب د رایت (یام) ]٤[ )م) یدبآ هلا ۳ به هدي راقو هک یلاح ردها

 هوس هوس یرابکر ېک و فام هدهسزاعوا هن دعا وق ناسل ییکر ( ردفاص یام )

 یزهز : ط [۷] هکو :ك 6 س « پ [1] تعاس ۲۰ : ك [6] (م) ردهدقعاللوق

 [(م)ردیللوا (ینزر) هروک اکو ردهدکدوروک هدنلکش(نزر)هدرلاتک ضعب روک ذم رم ]
 :پ [۱۱] زهر : 3س [۱۰] تالقایا : ط .تالفابا :ك ءس )]٩[ ندنشاا :ك [۸]

 راو ون ::*ب ۱۳] یزد 2:23 ا ۲۱ ۳ ق ۲-1 ط.ناج 3 ٤ ین : یا

 “= ۵و + ۲ س
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 4 مع مالک ادخدح بو هوشرف هلتمالب ]1[ پویادلب هل اتآ ییاپونغص

 ب دویعالصا الصا ی ریادهو fier كن راکبنادغپ و یقالفاومرباتک
 قالفا بودیا ظح رفاو ندیکیدنآ ملست هن هناخ O vw 7 یرلایادج هدلګ لوا

 ضع نیراتماقتساو Hy gr تودیآلاوس م نیراقللا-هدوسآ .كنیرکب نادغوبو

 هلروط ره : هدنرلکدرک هیلروطرهن تاناوبح كييزوب هرکردقوت هللتمظعلا اما مد

 تولوا قاع كرلراتات لتآ تلاص هل ناه یدلوا راما بوک [۲] بونلوب لاثمایرد

 هلروط رهن ]٤[ دنر کد ندنناپ ت تلا كيوص نش دو یرامدآ [۳] شمنلقازق

 ةرسع الب هدنجا نيل اةفرط بوبمقج بوتج هنیزاتراق كنيرلتآ .مظع یایرد یک
 ردا دایرف و وغ رلمدا یو راتانآوح راسو رفصو نوف رف اما ر

 رانک هف رطیرب یدباهاشا ند رفح مون بوک کردرلشعا روع هلا یوهو یاهرب

 به ازیز  نایداشاب هغی و روق نرلبابسا بوزوق نیرابوا ردو نراقجالا هلتمالاب
 هحو رغص و نوقو تآ هاو "یدا قوح یرللابعو لها كنموق یا ون نانلوا

 دکمد اب لغای هدرانا" ناسل (ناطلس ابابقاس ترایز) هدلعوب " یدلواقرغ مدآ ی

 هذز گرارروب ید لوا . رلرتسا شل یک تالو *یلاها ندّربنعوب هر ر ارز

 رلتروع كمرتسوک تمارک هرلایلواو مینک رب یک هریوط شوب: رذقوب یشزب

 راوزوف كراو رونیروک كقيا لاقتنا هتزخآ.و ونک اچ نبوک+ .]٥[ یئر ضیح
 هدلحملواناه بوشوتروف ندنرللا راکرخ ردا رلاحرود ردقوت تما رکي قلم

 هدکدیدا قا نمس یراص یفاصغ اب یلاعت هللاماب مظع رهنای بودیارظن هبلروطرهن

 هحد چ وا نوک چ وا بولشاب هءاقآ یعابیاص یراص هلروط رب : نآ لوا هللانذاب

 عیح بودپا نایرج مع اب هلسب ٥ زکدقآ بوسرو عاب یزوب ك زکدهرق بوق | غ اب

 زاذل وا فضوتو ارال کراردنا عج غاي ردشلزا یرلیلاها كراردنب نالوا هدایرد بل

 نفد هدلحم وا یناطلس روک ذموب بودیا لست ح ور هدنرلکدتا تمارک فک هلبوب

 هدوسآ هدن آ الاح بودیا یلاعیق ندانب رکراکر, یراناخ فاس هنیرزواهدعپ , راردپا

 شئاقارف : ط ك 6 نم 1 E 7 17 تونادلب : س . تورادلب: [۱] "

 "ك [ه] هدر ۰ ۱ ا
 زا



 :.یلچ ابلوا

 تو بآوج وا كىيا یافون ناطلس هغلق راررتسوک راغ رش طخو راش
 نص ردلب 2 ردراو فلش طخو ما هدنرالا اما ردا, مالعا هناخ نىرلقدامقلاق

EEكب یدب  arلت هر طخ ناک لوا هلا رک  

 بورف بوزوا هوالط یافون بودناكتج هلنموق یاغون هدنتلآ نامرک قآ بودا

 ديفا ىلع یعنم یلوا مظع كنج بودیا تراسخ لاصیا و ران و ےہ فورف
 زدنابع هلاعتم یادخ اما قدنلون هدشاخرب شاوصو ادخ تمکح ردو رصت

 هدب زک كن و اصوصخ مدعا دی عضو هنیرایشرب ندنلدرخ هناد كنم وق یاعون

 هبح رب بی بودشاط یخد یرلاشا یعودلا كعرامادخ و مدنلوت هدنرارب

 نامرک قآ رکف نیرود یارک دم اما ردمشهمردل | اد راد رو قناد رو

 ۱۳ لا نا اچ و هد ریا را ترافف ین ی رابوک های

 ردبا نایب یرتقاق زمکیدتک هتنبالو مرق ندنتلا نامرک ق آ
 ندنسالشف .ناخ الوا

 ین لزت
 یراساح هسع یخد یسهعلق [1] ونار  ردفوصوم هدنحنرا ... هنسمدقنام

 نو دنا آ تاسض-هدنراتک هلو وطنها واف اما" دوها و :هدنراتک اتاط زه ةدتلا

 هلج ندنرسج اغ٣ كنآ راقآ قرآ رب ندلروط رهن هدنکوا [۲] كمداب هعلقوب

 هرک هو یرالاعو لها كيافوت موق نانلوا تراغو بهن هلو راکش ودع راتات

 قلقاطبو قلزاسویلشماف تعاس ٩ بودباروبع ندرسج هلج یراتاناویح كيیزوب
 بودک هل رانک هلروط هدنجا

 یک قاشا لزتم
 کردنک بيهم هدنرانک یره هلروط رلربد یوشک قایم هلو یعوق رانا

 هلا رداچ كجوک رب هدفرط وشرق بوک *هلروط هلک هدلعوپ ناخ  ردلاثمایرد
 ةهللا یتدرهقح  رلیدروا هنیوص هلروطناه یرکسع رانات هل هدعب " یدنا کم.

 كا: ۸ [۳] وی: ب . قنا: 1 [۲] وا : ب . قساپ : 4 [۱]



 یبسكکنج هلبایرانآ"قاجو و یاغ ون لداع

 قازا یرافک قلق ندنآ بولوا دیهش هلبا قارزع [۱] هدنلیا قلاق هداشاپ ینطصم
 رارک [4] بورادلب نراوص شوم و [۳] یسولوا و [۲] یسی یرد ره هدنتلآ
 [5] قادسو یاغو تبمروا و یاغون لداع نالوا نک اس هدنسهرشط مرق ندنآ

 هنی قلاق نوعلم بول آ راناوارف لام ساق ی دودح ین بوروا نرللبا یاغون

 دن یرلاز یاغون یربغ و یاغون لداع یلالمر لاوحاو راردنک هنتناح قازا

 بحاصو نوکر, هک مراقروق هراحب ردبا ناخ یارک دم راردیا مالعا هناخ او
 طابرا و هکشکح دوخای یرحا ندننغآ روا هنسهریزج مرق قلاق رفصا ی جورخ
 وب شما توعد هنیرفس راویوا یلغوا یوروک یزبو ررک ورجا ندنرازافو
 تمکح یاغون موق نامه هدکدید مال آ ماقتنا نوجما لس بوریو هح باوج هغلاق

 لزانم مطق بوک نوکر, ندمرو یتح قالتوا هناخ بوبد مدلآ ندنامقل نیربخ

 نبن آر هتس لف ونواب وج هلراش ا یورواا رب ندن [-هوووب قف الف اوت

 ردنب بودیا نطوت هدنرابحاو نامرکقآ [*] بوردلب یهلروطره هدنوک یجنشب
 بورو رلدیاوف دیاوع [۸] هنرلاغا نوا كنيراتات قاحوب و [۷] هنساغا یلابو هنیکب
 كنامرک قآ و نادغوب بویعای لاح هدوسآ ندیآ چاقرب اما رلرطی شاب شوماخ

 قیرط نما بویلشاب هکمسک رالوی و بولج راتاناوبح كيب هج ندنرلایاریو ایاعر
 هناخ رانا لاحرد بودما تیاکش ههاشداب ولتداعس ایاعر هلح ندرلنآ یدلوا زالوا

 تولکفیرش طخ هنیزاترضح ناخ یارک دم هد اغا لبلخ یلاع هاکرد ناباوب رس

 تیالو بوردلاق ندنکاخ منام رک قآ نرلابقشع یاغون نسیارک دم [4] ییتس»
 .ناطلس اغلق ناخ یارک دمع لاحرد هدکدلک یرایرهش نامرف ود « نسهوق هعرف

 هیاغلق بویلریآ مدقرب ندنرلرپ یاغو موق بوردنوک رکسع كيب قرق ندمرق هلبا

 یلوا [۱۰] یسهلوکره بورق یزعراهبرع بولوا لوق ههاشداپز, کرلربد بوید هاد
 هناطاس هفلق ود قدنلوا دق یسایاعر ناخ دیزیاب ناطاس هدنامرکقآ بونلوا ریرح

 :یولواو : س .یتولوا : پ[۳] یییرد : س . یردربم : پ [۲] هدنلا: 2 (۱]

 ,: 2 [۷] بوردلب : ط . بورادلپ : ك [5] قادیش : پ [ه] بورادلب : س «پ [4]
 یسهکوکره : س [۱۰] هکنس : ك ]٩[ هنرلاغاروا : ك [۸] هنساغا لاب

 س



 يلچ ابلوا
 دوس

 لام ردقلوا بوکح هنیراباب لاعفا هدنکوا یرللها یرانوتاخ هونلاک ددع كس

 رانا ینلراکمتس وب ردشلوا رلقلماندب یاوسر ردقلوا بول آ راناوارف لانمو
 ردشمهعا ه رصمو هسدق و ]1[ هفص رصنلآتحو هدادغر وک اله

 نیفرط درب بیس نایبرد
 :فسو روکو یاغو تبمرواو یاغون [۲] قادنسو یاغون لداع موفو امدقم

 تاہح هرشط ندنسهعلف روا هدنجراخ یالو یسهررزج مرق یرللبا یاغو ازم

 هرلناخ بودبا افصوقوذو بوجوگ و بونق هدرار لصتم هعرف هدنتیا یسارح
 وزقو نوفو رغصو لابو غاي نیراتبالو ییناععو نیراید عرف بورو قح قالتوا
 .لام ربسا یراقدل آ ندنراالو وقارق و هلووقصم و یرلتیالو قاع قازقو هليا
 تا را هد هه افخاتسکج ةا یخ رازاق بانا نح . هلعانع
 هاش [۵] الق هوقو هاش تسمروا یلغواو هاش ]٤[ یسیاط ندنرلهاشداب [۳] قلاق

 نالوا هدنفارطا و نداتش تدش هدنرلتیالو ناهام و روفغفو نح هاش قاجن وسو

 چاقرب ید موا هداد رارق بولک هوقسم تیالوبودیا رارف [1]ندناروت یعوق مالسا
 اعر هدنرایدوقصم بودیا نابغط و ناصع [۷] برق یخد هدنا بودیا ثکم هنس

 قلاقو زودنوک و هحک یوق كدشه دم تما كيب زوی هرک ییا نوا نالوا

 هدنبرق یارسرهش یلیدا رهن راکرخآ بویلاق یرللام كقلاق [۸] اصاص نیراهاشداپ
 زب و ندندرد یاغوولوا و نداتش تدُش ید 1 .ETE تاپه وشرف

 ندندرد یرکسع ناتسغاد و یوق سکر ج نالوا نک اس هدنرانک نابوقره ہدننا
 راکرحآ هدبا هدیا كنج هلبرکسع ناع لآ ید هدنا بوک هاا یبهعلق قازا

 ندنرلودنک بودیا مظع كنج هللا اشاپ ینطصم یحروک نالوا هدنسهظفاحم قازا

 .یدیزو قازا بوسلق یراب [۱۰]یراساح بوشود هاش [4] قاحسوم قارنعشع
 كنسهک (تفص) نالبزاي هد (دفص) یدمیش ابم] . هیفنص : س . هیقیص : ك [۱]

 .(م) ردنکم قتلوا (قادیش) یسورغود [۲] [ گو و یتادا هلالومقم هرخآ
 خالق : ك [ه] یعیاط : ك ء س ء پ [4] (م) رویک هيد ( قولاق ) هدرظیلر [۳]

 « قا وم: پ ]٩[ اتجاتح : ك [۸] برق :س . بورابق : 4 [۷] ندقاروق ك س ]٩[

 یراببانح : ك [۱۰] (م) ردزسهطق طقف هدلکشو هدیراهخسن ك«س

 علم —
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 كنج هلا یرانا قاجو و یاغون لداع رج

 قاحو و یاو لداع ناخ یاد دم rk ۳ مد هاب 0 فن

 رفنا ناب یشوروآ کیدا مظع كا هلم رانأت

 یلروصنمو نارات كنيرکسع مق یند ناخ ناه ی به

 [۳]کشکجو یس رکو یلریادو [۲] لبقزاو لئالوا یښدو [۱] نیوحسو یلتیریشو
 لقادص نید تسینرکید منم ددع كبب یدب نسکسا لاطاف هلیرارکسع یلطابراو
 هنوا ]٤[ رایدلوا هدامآ بونلتآ هلبا راتکپ رطب روز یتا لوق شوقو یلقاوصو
 هنیرکسعناخ. هلیا رکسع كسب یللاقرق یراتات قاحونو یاغون لداع ید ندفرط
 ویو ٠ بولوا ربارب یشاب تآ یرکسع یاغون لوا كنجرد اه بولوا لباقم
 رک اسع ندشاب کیا بوشود هنتسوا یلوق وبق كنبزکسع ناشیلاع ناخ «لتسادص
 بویما ثا رب یربثآت كشنوک کرایادتا نارابربت هلبوا بورک هتبرب نیملتتم
 قتاطلس دربن یعوجش تعاس چ وا لماک بولوا هتسوبب هکالفا یلبپض تآ و ینهضرا

 نر راک: اوت هک ودر ویو ناجا

 هنیرابقع كيافو موق یرکسع مرق هدنرلقدماق هنیرلشوق و یرلقحالا بولوا مرهم
 اخ ندنراتروع یاغو موق هدنرلفدراو هنرلابواو یلاعو لها كيافو بوشود

 زگدجو هاش كنشوه ؟ردشلوا شوروا یدايرفو [ه]وبیغرب هلوا بودیا سومانو

 شاخرپو شاوصرب هلنوب وربندناخ یارک یلکنمو ناخروعو ناخ شمتخوطو ناخ

 نالغواوتروع یهدرلابوا ندنای /و یرکسع یارک لداع هدنایرب ارز ردشمالوا

 مرق هدنجا رلابوا و هدایز ندکنج یلوا بوشوا هنشاب یعوق یعارداب مرفو

 یرلنوب خد ناخ" رایدتیا شون نتبرش یدهش تداهش ماج یغوج كنبرکسع
 عیخ بوبلاق رزدلق لا ندنرکسع یاغون هدرهظ تقو بونمهدیآ عنم هلهجوزپ
 كرلرتخا هتفکشا رتخد هزل اپ كيب هڪ بودنا ترافو به نرلبوا كياغوت
 هڪ كرفدبا نایرج راناق ندنرکس "كراناتنب هرهح لک ربقف بودیا هلازا نتراکب

 هيد (توحس) اماد هدنرلفیلر كنبرلناخ معرف طقف ردزسهطق هليو به هدرلهخسا [۱]
 کشک. :پ [۳] [(م)راو یسهلک ( یبنیغرآ )هدرلغلر ] لتقرا : پ [۲] (م) ردهدکمک
 یر : ك [۵] م) راو یسهک ( رلید هتخوط ) هدنر (رلدلوا هدامآ ) هدنسهخس ك [4]

EG۷-۳۲ :یلج الوا و  



 چ وا

 ندنا قالفا تیالو ندنا نامع لآ رايد ندنا ناتسلدرا هکلواو رام تکلعو
 ناب هو یر, قللارق یدب یرب ندنرفس راوبوا مهاشداپ لصاا نادغو تیالو

 لاج رام كمهاشداپ هللدما بودیا رود هدلس چ وا لماک یرلتالو كلکسیم و

 سوب نتسد كناخ«ن بوبد مع مت هکودلوا ورکندمش مدروک هني هدلحوب نلاکاپ

 نامرکقآ وب [۱] یندربمایلوا هرکص ندنبحاصم هجا بوروطوا ونازب وناز بودیا
 طخ ةکمروتک هعرق نراراتات [۲] یاغوب لداع هللا یرانا قاحو نایوق هدنتلآ

 مدتیا ریقح هدکدید یک هدیا شوروا هلمزب راتات رعا هللا اما E هلسامرف بض مش

 وشرق ران آ هنیرکسع مرفكزس هلیفرش طخ كنهاشداپ هنیدمو کم مهاشداب هللااشنا

 نسهروس ( تایداعلاو ) هلبا یشک قرق ناه هسرلرولوا لباقم رک ا رازامهرود
 ران آ هللا مظع نآ رق صاوخیلاعت هللارصاب هروفوا هرزوا یرکسع یاغون بوقوا

 ظح ندناحرفم باوصرپ باوج وب ناخ هدکدید زرولوا رفظمو روصنم راز مزهنم

 [۳] یماغایلاب بودیا ناسحا نوتلازونونوطیمافق رومسرو تآ ییاءربقح بودیا
 یرلت رضحناخ مالک هحش یدلوا اغادحا زعابقانق بورو قانق هریقح هدننای اغادحا

 بودیا رلهلداحمو هرواشم هللا یرانا" قاجوبو یرانا یاغون هحک چ وا نوک چ وا

 نا هدنرلکدمرو اضر الصا ةکمتک همرق تیالو بوغارب [4] یاراد رویم رانا

 یزسم هجینبجوم فی رش طخ نلک هدرانوک نک [۵] یرسرب یرایشهرق یدمایدتیا
 رلیدتبا یرارانا" قاجوبو یافون هدکدید مروروتک هغمرق هتبلا بوباش پوروا

 كنسبولیرق هدزمراب بودیا ضوروا هلکنسروتک هفعرق یز,كسرداق مناخ رک |

 یدلوا نوک یسترا رلیدتک بود الق ندککیداب نماقوص ینسو ییرکشل
 یلابو یاغون هتشا ینعی انیم مهاشداپ مکیدتیا هناخ بولک رحسل الع رانأترب ندیاخوت
 رکنشدواح هنتسوا كءاخ بونالتاوصو لقادض بوئالطا [+] هدیراپ كن یراراتات

 یدلوا تیاغ رانا  بودیا رادرخ یخ وید رلیدتک رتضاح

 : س [4] یماغا ىلاي :س . یماغا لاب : [۳] یافو : ك [۲] یخد زب : ك ۱
 هدنزاپ كب : ط . هدهراب كب : ك [1] یزس زب : ك [ه] یرادرو ك . یراد
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 یس هعلق ردن

 ناما یا دایآ رد راصح ینعل ناخ ناملس یان هملق لزبم

 هل هملقو هللاکشا و روط و ,زرط و هلیسانب بیس هدنخرات ۱۰۹۷ هنس مدام
 ردشملوا ریرحت لصفم هدداج ۰ هدالاب نکزدک هنکنج لغوا یفوقار هتکلم

 بناح 2 راقفر ندتسافآ هعلق ا ِباحا نالوا هدناح هلم هدنوب

 ازاول و نوک [۱] اتوول و بو نیوک نابوقو 1 یبوک کی نکردک هفرش

 ناطلَس هير ندنآ ( هحیلبوج رازاب هبرف لزنم) بوذپا روبع هدتعاس۷ هل نیوک
 رک لام هصف رازمسموت یمالشف نخ یخ ندا افق برف نا یو
 [۳]یدب شهلا هدالاب یغودلوا هدننکح ۲۲ ] یماغا لاب هدنک اخ ضهملق ردنب هل

 یتش اما ی رار را رک 5 یزافاصوا 1( نر هدنرلح رات

 یه ناک لرم

 ۳ یارک دم ۳ رولوا نکا فا اد کد ع مان

 ناه شعوق هنسالشق ناخ ون بولک هرفس دم ردیناخ مرق تالو ى
 كنب ات رضح ناغیارک دم ماشدا مدنفا هطساوالب بولک هنیرر یناج لک دبعوب

 اوس ا 6و رایان هرم لاا و هننراه رخ روضح
 ندمزوک بولغاتصواص بوق شاب هدروصح تولشط یعالاح نامش شب بألا

 هرب د ردنا ناخ -هدک دشا شو نه رشد تسد رها لای رخت واشاب هدنکحت دک

 نسهلک بوروک وح [ه]"نادلتق كدلك ی وخم نش ةانلوا مشادنرف" لشادلوب شادبنوق
 هدنفلن وغز وی" یرفس هنارو الن رفته راووا هلعاطلت یارک.دخا [4] مولوا ننس
 «نسهلک نادنق ید, نششتک.هلبااشاب نیا هل ارق نالا ننک بزولوا هل
 اما "رد وق ماجا لا و تشکر رس هد رار قس وب, مپ .مهاشداب .هللاو مدتنا زیقخب مدک ید

 تیالوو هقرا اد تالوو .زق,راقود هدنرانک, طرح بولآ ریش ندنلارق هبیع

 توط تیالوو هج تکلعو جافسا تالو و مادرطصما,هدکنملف تالو و طاح ول
 سنا ك چ اقا :س 6 یا یماغا لاب : دل [۲] اتنول : هل 1

 نب + مهو لاو! ط ( زا ز روم + ك  س[] یی شما٣ و درب

 ۱ مولغوآ £ ]۰[ 

 تب e) بس



 يلح الوا :

 ردوص كوچ وک نکل , ؛رولواطولخ هتءرس رب بولک ندنراغاد هل عردوص كوچ وک
 ندنا وک یالفرپ هبرق هرجا زوار هدزمرط لوص كرەدك هرانک هرذ لوا

 بودیک هقرش تعاس ۳ هنب
 ونک هبصق لاکعا تفصرد

 کردهمطق رومعم تباغ هدنرانک [۱] لور سنرم  ردقلرایون فلکمر, یخدوب

 یراهجناکد نکل " ردقوب یرارطصتماما راویماسبنک یدبنوا ردنیزم رهشایوک
 ردروتسمهلا راس ابرتک | یرلارف تالوو ردنلوتروا زاس یرلوا هلحو ردقوح

 هنیزد ثكمدآ بولک یرلهشحاف هدنرارصق یتیم ندبشخ رزب هدنرلهجتابو غاب یتح

 ندنا [۲] ژویرٌهیرق بودک هقرش تمس تعاس ه بوک یخد ینوب رارروطوا
 ندنتیالو هل یخد رېن وب . ردرایوک رومعم هدنرانک [۳] جونشب رهن اراحس ٌهيرق
 بولوا نامهم هجیک رب هدنیوک هراحس روک ذم اما ربشیرق هترس مظع رهن بولک

 [4] یول هيرق نکزدک هقرش بناج هن بوقلاق ندنا  كدتبا افصو قوذ بی
 ناج كدهحاص بوللماشخا هدنود ردیوک رومعم رب [۵] شرانوب هیرق ندنا
 یغاحنس ردنب بولوا یدودلارخآ كنتیالو نادغوب یوکو ارز كلدنا یراتبح

 هقرشفرط ندنا ردراداقنم و میطم تیاغ یمایاعر ندنغودلوا [] اشم هلک اخ

 بودک تعاس ۳

 دایا رد ٌهعلق ءاولرد مالسالاراد تالو ناسرد

 لثامع رومعم یلهسینک- کیا و یلهناخ زویجوا ( اشاپ ةيرف ) [۷] بوصاب مدق
 حطم یرلایاعر هله نکل ردک یماداویو و ری صاح كب ردن ؟ردیوک

 تعاس ... هنب ندنا ردیوک رومعم برق هب هر وط رپ و ردبرلءهرفک نادغو داقنمو

 بودیک هجیللیم هقرش بناج هرجا رلاضف یللولصحم
 «س [۳] ژوو : س + پ .ژوو : دا [۲] لورسن : س«پب . لورتش :ك [۱]

 :.2 141 نچوک : بی. ۰ یو : .ط ۰.نچول : 2 ءس, 663 ع رنشب د ی » چوتھا د
 بوصب مدق هک اخو : ك [۷] عاشم : ك (1) شرافو : ط . شاوي
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 یم دق رهش هروجوج

 ردوضمظع رولوا طولخم [۲] هنژپ رهن هني بولیرآ [1] ندنژپ رم هدلحوب بولک
 هل توروب میظع رهن بودیک یخد تعاس ۲ بودیا روبع هللا ینکرب یرهن کیاوب
 ینا یاو ووا لغاج ها وط رهن دلما .:: بوک ندتراغ اداری نشو
 هلج راو یرطصنم یلع یانبرب کر دیوک رومعمرب هزوصوص ةیرق هدنرانک کر دبات
 یوک و اما ردیوک نادابآ رب سانرم رارانوق هدنوب راء رفک نلک ندنتیالو قازق
 هلا راس نور مظع رهن بورتک راک شوماو لاحرد بویمردنوق یزب یالفرپ

 بوقح هلاقتسا یزب یرلهرفک رایوبو شوماوو بالق رب بودیا روبع هفرط وشرق

 هروچوچ بارخ میدق رش فاصوا لزفم
 هروجوح و ناکدنورو هدننآ و ناراحت كج ەدىك هشابو نابراکناقلاق ندشاب رهش

 رنل آ هدنوب كو ص وک عیج هلا قالوا هدنرانک تورب ره اریز رانوق هنسهبصق

 نامز یسهبصف هروحوح وو ردمازتلا كويب هڅا كوب شم ردو هعدق تداع

 هلح و یررازاب یوسراحو یرلرطصتمو یرلیارس الح شعا رهش ردنب هدک دق
 ناطلس یزاغ دادعبو ناور حاف نکل ردهاظ یراتمالعو هناشن كنراقاقوس
 وب بنج رکشل یا هلا [۳] قالق نادغبو قاع قازق هدنرصع عبار ناخ دار

 حابصلاییع هدنلح هلغ هغازق كيلوبل نالوایب نادغوب نکر دیا مظع كنج هدلحم

 رکج یزیکنج روتاصرب هلادغوبو هغازقهدلحوب بوش راکشودع راتفر ابص راتات

 روبات رب قارق هدلحوبو, ردیلغی هتشپ هتشپ یک راغاد یبراکیک كرافک عیج الا
 راتات هرکص ندنحتتف كمظع روا و رولوا رود هلجوک هدنوک رب عردشمروج

 لوا راردیک هقیرق هلعبانغ لام بودیا قارحا یر هروحوح روک ذم یرکسع

 ردکجهطب رر, لاثم هبصق مولا یدمش بولوابارخ هروجوج رېشالاح ورندرصع
 یلهناخ لورصوک هدنرانک تورو رهنو یراناکدردفیللاو یسهسنکییاو یسهاخزوب

 ]٤[ راوسلد هلبا راغاد و رلریاب هنفرط قرش بوقلاق هني ربقح ندلموب  ردهبصق
 [ه] نورشن رهن بودک هدنجما زوارب یلرباب قرط کیا هدتعاس ۸ بوشآ نغاد

  ظ «2ءس [۳] هندنو : ك [۲] ندندنر طب ندیدنز ا )

 ناوزشت : ط [ه] زاوسلد : 2 [4] یا

 سس 4٩۳ تس



 یلچ ایلوا

 هدنرهشاما راو یرلرطصنمو یرلناکدو یرلوایلوتروا زاسهتح ددع زوجحوا هرزوا

 هدنآ نکشمکح هار تقشم لبخ ندنرلکدتا رارف ءرلغاد ندنوعاط هلح یرامدآ

 بودنک لاج ىب تعاسع بوک رانامروا لح اغاوراغاد هنف رطقرشهنب بوم هلوا نامهم

 هطلغ ةبصق لزعم
 یهناخ رومعم قلراب و هقشاب هدنرانک یلوک یرهش شاي نالوا یخ نادغوب

 یلوک بناح ندنا ردابیز ٌهطبر یلرطصتم رومعمو هحابو غابو یلرازاب یوسراحو

 تعاس رب بوشالود

 . شایرهش مدقنادا هد ینمب شالفنادغوب رك تخدالب لزنمرد
 نادغو [۲] نادردنآ یبنافتسا یلغوا [۱] كبلوبل هدنحرا ... هنسمدقام

 هنطنط نق زسفوروب هلبارانا" هدنننآ یرهش شایوب هللا نیطتطسق زسنورو بودیا یب
 قالفا تیالوو نادغو رایدو یغودلوا اح كي نافتسا هنیرهش شاي بوروا جلقرب

 لصفم هل بفاصوا یرهش شاب هدموق ص هنس زمکیدتیا بابیو بارخو تراغو بہن
 یلوبکیو كنيکب قالفا بوشولوب هکب.... هدرنمشلکوب یدمشاما ردشغلوا ریرحت
 یدغاک ناما کیدرو هریتح و كنلارق هسع هدنسهعلق ج هلا یرابوتکم كنملسم

 بوروس هنیزوکهنیزوب ینطخ كنبراساجهسع یبنادغوب هدک درو نیرارتفد تانیعتو
 هریقحلصتم هنغانق كنيدنفا دم یسیدنفا ناوید بودیا رکتو مظعت بوقلاق هغایا

 یون تخاوتا نوک چوا بورو زعراتانست و هفولع پودا هتسارآ لزنمرب

 تاذلابو [۳] هنسساغا یلابو هنیکب ردنبو هنیرلرایوب نیرابوتکم لوب نوک یحدرود
 راقفرهرفک حالسرپ ددع یللاو بورو رلایاده هلبا رلهمانتیدوبع هزعدنفا ناخرانات

 بور_و هم رامادخ ن ولآ زوو هار جرخ هسيکرب بورو راهب رعو

 ردیا نایب یرالزانم زمکندتک هن الو ۱ رقندن رابد نادعو

 ندنتالو هلاتاتوژ ره بودک هنفرط [4] یمورغودنوک تعاس ۳ ندشاب الوا

 هنسافا لای : س .هنساغا لاب : ك [۳] ندوردا : ك [۲] تب لوبل : ك [۱]

 ۱ یسوغود : س . یسوغوط : ك [4]

 سس ۵:٩ ۲ .ح



 یم همصق دالر

 رهن ردرومعم تیاف یرابوک هبخان اما ردکجهبصق كوج وکر, هدنرانک دالوب رهن

 هقرش بناج هتي ندنا رولوا طولخم هئرس رهن بولک ندنزکد "نادغوب هتي دالوب
 زو ىلەختابو للغاب فاص هدنجما زوآ عساو ر هج رانک دالو ره بودنک تعا ٩

 بوک یرلارق رومعم هراپ
 ال رب هصق هرظنمرد

 هردنش هتخ زوکیا ۳۹ رباب براصر ؟ردیرایو نادغو ا ید .كلونب

 رطصنم لاثم هعلق هدنک هنا راب رو یرلنکاکد زوبکیا هلج ردرلوا یلوتروا زاسو
 بولآ رلهبرع هلبا رلزغالوف یخو ندنوب  ردقوب یراهحنابو یرلغاب اما راو یینصم
 ره هرجا هرد لوا بودى هرجا یزوا ی-هرد ]1[ دالر روکذم ةن تعاس +

 بودیک تعاس 4 هرجا زوا لوا هنی بولاق دنا رلغاد هدفرط لوص [۲] دالر
 رولوا طولخ هیانوط رهن بولک ندنرلغاد نادغوب ید هیراح رنوب ( یولسو رهت )
 بودک هجرانک یوصیولسو و هني ردنایح ب آ اما ردوصكحوکر ریلی هلبا رلتآ

 یولسو هصقف ناشاد

 یوسراحو زسهابو زسغاب هرزوا ریابرب یرهش هدنمکح رایو هدنادعو كاخ

 هلو ردرهش یلۀښنک رومعم رو یرلوا یلوتروا زاسو هتخ زوبحوا زسرازاپ

 رلزغالوفو رلهبرع ندنرایوب رېشو هني یدالواماع یسهرد [۳] دالر رهن یخدهجنلک
 بودنک تعاس ٩ هلسهرد [2] دالرب ره هلی بوقلاق هدیاتهام لیللافصت بولآ

 هزعونشرف ءدنفرط قرتشع بولق هدزفرط لوص یزد [0] دالربهنب یسیحابص
 یتتقسا لوا ید بولوا طول هنسهرد [54] دالر بولک یسهرد ( یتننقسا نع )

 بودنک تعاس ۲ هلبسهرد

 ینعسا هصق هناهارد

 رباب [۷] قاریوط عفت مر یرلانسراث |. ردیا مکح یرایوب نادغوب یخد هدنوب
 والو : 4 [] دالو : 4 [4] دالو : 2 [۳] دالو : 4 [۲] دالو : 4 [۱]

 لقاروط : ط « ك ءس [۷] دالو : ك [7]

 تتس 7 عا تس



 یلج طلوا

 روفتف نجام نيجو [۷] ندناراوم تیالو و [۱] ندقاریلمات یلقابلاق هقوج ناولاو
 ندلکو ندرداچو [۳] ندشلاچ كيب هج بولک هلی راعاتم مدآ ین ندناهام تیالوو
 یراراج هرفک اقنع هدراناکد انب ربکراک .یهدنرانک رهش بوبای راناکد [ع]
 بودبا تخورف [+] نرامسارادد [۵] اراخولحم اکو سلطاو فابرزو بیش و اید

 . [۷] شیغرا زرط مرک امرک هجیک قرق نوک قرق بویلغاب كوب هني بوزوچ كوي
 زوبشب هدنفرط قالفا اما راردیا تخورف نرلرداون عاتم سکه [۸] بورود

 عیب لوالاک یخدهد راقات ولواےدق ناکدزوبشب نانحیمه هدنباح نادغوبو ناکد ددع

 قرق بونلوب سایقیبو دح هدرلنآ رلعاتم زودرز رز ردنا رز بولوا رلارشو
 هلعشم و سوناف و نادغارحو لیدانق كببزو هع یسهحبک چوا نوک چوا كنوک

 كراید ره نوک انوک بودیا ناغارح یرازاب وشراج هلبا رلحر عمشو لسع عمشو
 بولاح یرلورو ینایرطولو [4] مز نونغرا هشوکب هشوک ی النابرطمو هدنزاس
 رلافصو قوذ بودیا یراتبح ناح بولاحیرللصف یللقو یلزاس هدرلهشحاف كبب هی
 بودیا اشاع هحک چوا نوکچوا یرلنوب ریقحو ردلکد صوصخم هرایدرب عراردیا
 پول آ راقفر ندنرایو یرهش نادغوب بو وشرف ندشالو قالفا

 نادغو تالو دودح نارد

 كد هلبا رلت ۲ ییانقوپ رهن بودیک تعاس ۳ هنفرطقرشندنرهش ناشحوف الوا
 ترسره بودیک یخد تعاس ه ندنا ریشیرقهبانوطبولک ندنرلغاد اووا بس رهنوب

 ندنجا یالونادغو هنبناحبونح بودباع ولط ندننبامی الو هل هللا الو لدرا

 و ربقح رولواطولخهانوط بورق هنسهعلق صالق هدنرانک انوط رهن كرءدا نایرح

 بودی یخو تعاس بودیا روبع تمالسلرکج انعو مر نک کهلیک یتءهرس ره
 ج وکنرهش تمالعرد

 ردزسرطصنمو زسناکد اما ردیلهحاب و یلغاب روروطوا یرایو نادغو هدنوب

 ندبلاچ : 4 [۳] ندنارو : دل [۲] ندقالق : ط . ندقالق : ك []

 یوشعغ را س [۷] نرلساردو هل [1] اراخو اخماکو : ط ء دا : [ ه] ندمیلک : ك [ :]

 صزسوقاب و : ك <« س ]٩[ بورود رازاب : ك [۸)

 بس ع ۹ بت



 یرهش ناشخوف

 ندنف رط یکب قالفا هدنشاب یرب كنيرسج ناشحوفویو ردشلوا مقاو دودح رہو
 وشرق كرسجو رلرلآ رازاب جاب ندهدنور و هدنآ بوروطوا ینیما كوروک رب
 بولک مبج 6ردرلتناما وب تاغ رلا كورموک ینیما یب نادغو ندنبناح

 ییاو رولوا لصاح شور كيبزوب ہک ییا کرارلآ جارخ ید ندراهرفک نیک
 امدقم ادخ دم هدلوا راع هدایز ید الح ردراردس رومعم تاغ یرهش فرط

 -دع كس رش هلح قرط یا كدروک شلوا راغ هت یدمش كدشعا قارخا

 اما ردرهاخ رومعم یاقوفو یناتحت یلوتروا زاسو ندزاس و یلوتروا هتخت هردنش

 با رانا ؟ردراو یرلرطصنم انب ریکراک ددع رشیدی كنيفرطو ردیناتحت یغوج
 بودیآ كنجیلبخ بوناپاق هرارویدوب رارافک كيب هج هدزمکیدنا نوخبش یرهشوب
 كرلهرفک یربغو یرلناشو سالپ ششک ی هدنجما بودیا حتف یرلاسیلک راکرخآ

 شوا راع هدایز ندیکلوا رهسینک الح  كدشغنا رجنز دنبیسا نک بورق نک
 [*] كب یر ]٥[ یلشوروعل نالوا یب قالفا هدنفرط یدودح قالفا صوصخاب

 شمزاقوض تابح بآ رب هدنجاو قوح یناقواو نیزه تباغ شا انب رطصتمرپ

 هر نوحیحور ایا رم بوشل یسهروجح یادغوب «صزور شمهصان ترامگرب و

 ررب هنشاب مدآ هللا هراپ نان ررب هنیزاملسم ریغو نمؤم كرنیلوبو هرلءرفک ںیکسم
 یر,قالارق یدیهحناک ءرهشوب هرکصندنالا راید رقحوب  ردلوذبم یسربوخ قانچ
 تیالوو هدنالا تیالو اما [۷] مدروکهدنوب هفاضلاراد ترامع مدتا راذکو تشک

 قالفا كنیرهش ناشحوف وباما . ردقوح ماعطا ترامع هدقراعاد تالوو زیقراق ود

 ناشحوف رهشوب ندنفیدلوا رایوک نق, هناشحوف و بولوا نیزعو رومعمیرلیوک فرط
 كرهشوب [۸] (ناشحوف رهش روبان: شیاتسلصفرد ) ردهدلوا نیمو رومعم تیاغ
 زوک هدنفرط نادغوب هرکرب هدایو . ررود یریانپ زای هرک رب هدلبب هدنفرط قالفا

 بغ بولک تسار هنیرازاب زوم یهدنفررط قالفا یدمش رقحو ررود یرازاب

 یلهقاش هرق زواحتم ندکیب زوی ندهشوک راج ملقا ید هکمدتیا رلاشاع بیحو

 :ك « س[۷] كبید : ط . كب یمز : س .ثكب یمذ مان : ك [1] یشوروفا : ]۵ [ 

 ناشخوف : پ [۸] مدمروک

 تب 4۸٩ —



 یاچ :ابلوا

 ندفبت نادند نرلربزب یسهلح بودیا مظع كنج هحنک قرف نوک قرف یرللارق
 هوکرب زونه رلرتروا قاریوط هرزوا بوفی یک الاب هوک رب یاراشل الاج بور
 لواهلح بوروطوانیمارب هقشاب هدنجما تچ هروصقمر, هدنلید هتشپو . رددنلبرس
 بوراقجهلح یهوک ایاعر ندغاد لوا بولوا فامم ندهقاش فیلاکت یرلایاعر یوک
 بوقجیرلککر فاک نایموک هغادوب هدلئاوا نامز ( راو ادخ تمکعرب هدنو اما )
 یتح رولوا هلبجیهوک ضابب بودانیاق هدراناغزق بونلوب شلوا هلجرهوک یتدلوا
 بوق هشت آ نرلکک مادآ رارفاک نکردیا تحایس نتیالو یلارق جافسا ربقح وب
 دودهرق ندندوراب الصا هدقدلتآ موشروق هدکنفوت بواب توراپ ضاب ندنلوک

 كرامدآ و هدنتالوقالفاو یدروروالزنم موشروق ندمرو ادصینفوت بوبمقح

 هقشابهرزوا یندعم هلبجرهوکویو مدنا بحم بوروک نغودلوا هلحرهوک ندن شیک

 بناحهن, بودیا اشاعوریس ید ینوب ردیا لصاح هنبزخ یخ بوروطوا نیما
 هدتعاس ۽ هفرش

 [۲۱1 ناشفو مظعرهش فاصوا

 نایرج یبوص [۷] لووب رهن ندنرلاتروا کردمظع رهش کیا هیوشرف وشرق
 وشرق كنيروک ردندنفرط یب قالفا یک اح كنک هدنف رط قالفا یرب ردا

 اب کی هدنفرط ییا ردبا مکح یراب ویب نادغو یک ا رش یهدنفرط
 بارخ هدیرپش یاو هللا رابات هدنخناب ۱۰۷۱ هنس امدقم کردرلهنب نر وا

 وشآرب كللدراراید هدنبناح لاش ا لح و و مدشلا راکش لیخ ربقحو بودا
 کردنادغوب تیالو فرط هوا کرددودح ینوص ناشحوف وب هجنراو هنبد كنراغاد

 رولوا مات هدلحموب ک ردراید قالفا کردیتمس ب رغ یفرط یرب ردینباحقرش كيوص
 رهشوب بولک ندنرلغاد تالو [۳] لکش هدنراتالو لدرا هني ناشحوف رو و
 طولخهیانوطرهت ردیانایرج هبهلبق بوک ندنتل آ رلرسج [ع]تجهدنجشا ناشحوف
 [+] هامهبام ؟ردشالو [ه] تاقالفا فرط برغو نادغو فرط قرشهنب هحئلوا

 تمج 2,« س [4] لکل : ۵ [۳] لووت : 2 [۲] ناعخوف :.ص« ب [۷]
 هدامهیام : 2 [1] قالفا : طك ]٠[
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 یسهبصق ورود

 لوباح هلا راکش ودع راتفر ابص رانا ندنرهش شاي كنادغب ربقح هدنراکدنا ناصع

 رانلاب قارحا بولآ نعانغ لام كنسهصق هسک رکوپ هدکدلک هلع وب ,بورهوبج

 یلەجتابو غاب بولوا عقاو هیارح رب یرهش ردهدملوا رومعم زونه الاح كدشما
 هنیدغاک كنیکی قالفایک اح رایوب.. ردیرپش قالفا لئاکد .ددعیللاو یلرطصنم ییاو

 ج رخ [۱] شورض عرب هصض زورو زعراتابورشمو تالوک ,ام هل بودیا لمت
 بوک رارکت «یاووا هارب رهن بوقلاق ندنا یدنا مارک او زازعا بورو زمهار

 بودیا روبع هقرش بناح هدتعاس 4 یارحریو
 [۲] ورو هصقف عرار

 عظمت یک اح رایوب ہرزوا یزو مظع یخد هدنوب ردقلرایوب هقشاب یخدوب
 یلەناخ زویشپ هداضف عساو زودرب رهشوب قدلوا تحار هک ر بودیا راعرکتو

 اما ردنیربش ةبصق یلهحابو غابو یلناکد زویو یلرطصنم ییا انب هنهک رو انبو رو

 ناهنکردیک هقرشفرط هني بوقلاق ندنا ردنیریشهدایز ید یرلبوحمو بوبح
 بودک هدرلرومعمیارح تعاس ه بوک ندقایاهرلت | [۳]یوازورهن هدنرانکر بش

 كلمر یابز رهش رک ذرد

 بوردنوق هیارس فلکمر یرابو كرهشوب یرقح ردقلرایو هقشاب یخدوب

 دنلبرس هوکالبی رو هدنرانک كلمر رهب انعر رهشوب  یدنا رامارک او زازعا
 ادن اکے رد نرو یرارطصتم ددع شا. .ریرپش لاو لا هنماف

 [ع] هفلا یباو رلقفرو هفولع ندرایو نالوا اح هدو راردیا راک بوروطوا

 هقرشتمس هن ندنا بویلیالیمح هرلهبرع نراراب كزیرلناخسیس بول آ رلهبرع
 سمالارخآ نکردیک هرجا مظع یارحرب هللا تنعو رومغی رب نکردیک تعاس ٩
 هداشک رب ب وکید تهر ناراب مدک روم تولکیدرازب ( هلبحیهوک ندعم لزنم )

 نادغووقالفا هدنايب و یارحوب مدام  كدناجرفیفانک او فارطا بولوا اوه

 «هقلان : ك [:] یوازو : ك [۳] وزو : ك« س « پ [۲] شورغر, : ك 1
 هقلاب : ط

— ۷ -- 



 يلج الا

 ردبا نام یرفانف رم هالو مرف هرزوا ی الو نادءو

 ( رج هیرف لزنم ) بودک تعاس ۷ هقرش بناح بوقج ندشوقرت الوا
 اشاعت نایبرد ) ردیوک یلهابنادابآ و رومعم یلهناغ روشب بولوا یصاخ یب قالفا
 مدروک هرفک هبوج هرهجر شحومو هبیرطو هب لکشر, هدیوکوب ( ادخ عنص هاک
 رو یصی ورغود هنسهسک | ندننیو اما یصی یک هتخن یثاب اما هدنرب یساضعا هلمح

 یزوک ریو یشاق ربو یعالوف ربواو هدنفررطرب كنهتخحت یئاقرو یزوک رو قالوق

 كنهتحت یسکح و یروو ینغا و یرب قاحهلوا ینلا ایوک هدنفرط غاص كنهتخت
 شمقحهرشط یرلشید ی هود هناد رشکبا هدنف رط يا كن هتحش و ال و

 کیا یراقالوقو لوا لح هحنلاف ندنشاب لما یک هم نزل یرب نادکاما
 یرلقالوف اما  رانیوا یکهراپکییراقالوق ااد بولوا یک یراقالوق لیف هدنفرط
 راتیوا یراقالوق ندنکودشوا راکتیس بوقآ وص یراصرب یک یتا تفن هدنجا
 یلکیرک لمکم و فیطل ردقلوا اما  رودم یک یرازوک یشوف یوا یرازوکو

 شمشرق هنیراقب یهدنزغا یراشاقو رلاق ناربخ نروک کراو یرازوک سکر
 یک هتخن یکجا یعی یر یلاقفص نکل شلوا قلخ ید یک قسبرب یشاق ایوک
 هسرولوهنرهو ردرللفردق یللا قرف ناه یلاقص هلنغالوا عقاو هنیرانک رب كتبي
 تالوک ام کوب رادرفک ندک بولک مسح بوروطوا هدنکوا رطصنم رب یتح رب

 شوماحولفو رر قوحینایصو ابراویادغو اینک | اما راررنک یشه ندنابورشمو

 یخ زدبا تالک بوللزویک یرآ  بوزک هدرازاب-وسراح بوقلاق توما وص ردق
 لکی عه نا ) ردتمکح بجح زامهطی هنوک یربغ رطی هرزوا یماقرا نامز یتیدطی
 [1] (هخرسهب رقلزنم) بوک ییاووا هارپ رہ ندنابودلا ربسیخد ینوب ( ردق *وش
 بودک هقرش هنب هدتعاس ۵ ندنا راویرطصنم یلاع ریو ردیوک رومعم رب یلرایوب

 بودنک هنفرط قرش ید هدتعاس ٩ بوک هل رلتآ ةهسحواب رہ

 EG ةبصق فصورد
 قالفاونادغوب هدنخرات ۱۰۷۱ هنساما  دشمروک نکیارومعم تباخ امدقم

 هنز : ط . هرس : سا پ [۱]

— 8۸٩ = 



 یرهش شووقرت

 نرللانم و لام سایقیو دع بوصب هلفغلالع نرهش شووقر وب یرلرکسع نامروا

 یراوایلوتروا زاسو هتخنهردنش ردف زوشب الاح رلشعا رانلابقارحا نرهش بولآ

 شلاق یرلرطصنم رک راک لاثم هعلف ددع زوقط هلم قاحا ردهدلوا رامع زونه

 .یرلناخ ددع ییا هلحو یراناکد ردق یللا هلحو یدیا ناریو یخد یراهحابو غابو
 ارز ردفطل تباغ یساوهو بآ شوا عقاو هری عفا صرب ینیمز كرهش . ردراو

 كيرا و كب نوکر,هدنوب زب ادخ تمکح ردیف تیاغ هنیراقالیی یرالو لدرا
 .هرفکر  ندنف رط تدامس ةهناتسآ نکرد افصو قوذ بودیا ثکم [1] هدکبوو

 هقدص یلایا قالفا کپ ...یلغوا یمید ربسا [۲] یسیرب ردلوزعم كب بولک قالوا
 .هدشيرف ویعالوا بقعردبوشاش[۳] رارایو و ماقمعاقو رارافک ناه هد یدٌلوا

 یی هللا مظع یالا نوک یستریا ناه رلیدردنوک ]٤[ رخ هکب ۰.۰ نالوا لوزمم
 تخنو بولک هلساغاقاحنسو یساغا هلمکسا كب ... یلغوا مد ربسا قالفا كب

 هدادرارق هرزوا هلمکسا نلکندهاشداپ فرط [6] كنساخا هلمکسا هدشووقرت یا

 هنلا بوبق یراقاربو غاحینس و یراغوط کودتا ناسحا كهاثداپ هنیکوا بولوا

 بودیاتعب ندکب رارایوب یحاص هبترع میج هدکدنا مظع ناوید بولآ نیزوبط
 ریقح نوکلوا بودیا عورش هلام لیصحم بولوا هدادرارق هدنسهبنم سکه

 2 ینس زیبای دلک افص هرب یدنفا الوا معاح یاه هدقدراو هداب كرایم هلم رلقفر

 ریمو تشذگ رس دود :لدلک شوخ نیم هوپ . كدتشا یدتک هتیراسالو,نالا ندنلارق

 هدمکیدنا له همشرب مکیدنآ تحایس هدلسب قوجوب کیا یرب قللارق یدیو ماجا
 هتفه ر لماک بورو رلتانیمتو هفولع بودشود قاتقر هرقف بودا ظح رفاو
 ناخو هناخ راناتو هنیکب نادغو ید ندنآ هدمب بودیا رلافصو قوذ یخد هلکنآ

 زوبجوا و شاق کیاو [] هقوج ییاو رکراب واو هغروب کیاو رابوتکم هراهداز
 بولا راقیفرو شورع

 رکید [۲] هدکس و لوس كرابو لب : ك. هدکنیو و لو ب رایو تا : س [۱]
 رلرایوب :س .راکسروو رارایو : 2 [۳] (م) ردزسهطقن طقف ردهدلکشو هدهلک یرلهدراهخسن
 وبشا [0] م ردقو هدنسهخسز ۲۵ یسهلک (رمخ)ونغا [؛] رلکبوو و رارایو :ط ءراکس وو و

 هقو  بوط ییا : ك (1] ردءزال یسهلک ( یفیدیوق ) هرکص ندنسهلک ( كنساغا )

 تک ۶6 ۸۵



 یلچ ایل وا

 ییاوروک هجاب رومس رب و شور هسک رب ییقالفا ید هریقح بولا ندکی
 راشاق وهقوج رونوتلا رشم رکی هبرامادخ بودناناسخا رک راب کیا و تآ هغرو

 بورو رلقفر و

 ۳ a هالو مر .EO شرقو ندس الو قالفا

 ردنا ناب یرالزانم

 رومعم هرجا راریاج و رابو رلارح هلاهش بناح بوقلق ندشرف وب رهش الوا
 بوک هدنعاس ه یرلارق اسآ مرا غاب هزاپ نشم نادابآ و

 [۱] شوقر ےظع رہش ینا تخت فاصوا
 وا لغوا همهلآ لج یس یو كوس رتکمد ي ء2 هدهالوا نال

 فقو رب شعآ لاقتا هلود ندلود هح و ارق هل و ارق لدرا هدمب ردشیرق

 ران هرک هح و ناخ شمطخوط هرک رب « ناخ رویت هرک رب ردشوقرت رهش

 مردلب هدنځ رات ۷۸۲ هنس هدمب ردراشما رامع هنب بودیا قارحا یرهش وب راناخ

 رخآ بودیا البتسا رافک هنی بولآ هرضست هضف ندنرفاک ءالوا تسد ناخ دیزاب

 ردو ید یتخ رب كنيرلکب قالفا بودیا حتف ناخ ناملس هدنحرات ٩۷۵ هنس راک

 وپ ام ردراو نموب و كن قوج هددابآ مرخ راید وب شعا مظع رهش رب مدقام

 ۱۷۰۱ هنس راردهدعارامع زونهمدلو ناریویدمش الاح مدیا مهم رک یری

 تما ناکرزاب هل هدکدنا ناصع كب ناوج هنهم نالوا کی قالفا هدنخم ات

 بودابق یریزو چ واو یناشاپ ییضفرادرس هدنسهملقکوکر بول آ نرللام بورقیدم

 [۷] شیوروب هلیرکسع رانا هدنرهش شاي هدننبالو نادغوب ربقح وب نکردبا كنج
 ناقآ هدنزاید قالفا هرکصندزمغیدرق بوزو هدننلآ شاب هرفک مان نیطنطسق

 زمشیدل | راربسا كيپ هم هلبارلءانغلامبودیا قارحا نراید قالفا بوغا رب لوباجو

 لدو [4] هجوربود هلبا اشاب یلعهرف [۳] یخانق . ید نرهش شووقرت وب هدلحم

 .ةجورود :س [4] یقاوف : ل [۳] زسنورو: 6 س[۲] شووقرت :دعس [۱]
 هحرود : ط ء هحروود : دل
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 هنوع ندنناسل قالفا

 فالو رنک ( زووا ودا ) یادغو رتک ([۱]: رقودآ ) ممرتک ( اجود ایو)
 زوکوا ( خوب ) كنيا ( هقاو) یراد رک ( یالامودآ ) .ناص رتک ( یاپودآ ر

 وزوق .( لبم) . یک ([۳] هریاف) یغازوب (لجو) یرغصوص (لوبق)
 .(هقراغوا ) ناشواط ( هلوی) یکلت ( هپلوه) دروق ( بول) وبآ (وسروا)
 نیلک (هتسون ) نالغوا ([۳] قوروب) یراق ( باب ) زق ( هناف) یزاط یثد
 یعی ( هطاتیم [ه] ادظی نط یطف) هجوف ([4]ژود) یحاص وا (هطزاف)
 ,(تاقلوف) مەديا نالف یتوک هدیدا ( لوروق ناط یطف) مهدیا نالف یهدلاو

 چ ود ادنوا) مدیا نالف یشادنرف زق ینعی ( [1] اطوص هب ططف ) ینشا تای

 قلاق ( لوقسا ) مافا نسردم هیهر ([۷] نووژ
 اما كدعارررم ردراو یراهلمهم یی الام ظافلا كس زو هح ییاثما كنو

 كل ندناسل یه هراهنسک نالوا تشک ناهج بولوا مدآ ی مدن و مع حابس
 .نسهلوا هک ۲ بویلک آ نراکدایوس زوس رب هکیلع بويا ظح ندنس کردمزال
 رذق كجهتسیا یش رب ندنابورشمو [4] تال در ام و هشمرویط [۸] كوتب و
 ردکی یملع ندنلهج كيشه و هلوب تاجت ىح ردمزال هراحایس هتبلا كملبب
 .اما ردمزال كمل نرلناسل یلکو ینزج هتلا نسهشود هناتسرفاک هلو اصوصخ

 بنِ نا هللارفغ و انناسل تاوفه و انشارورش نع ىلاعت هللاافع ردالوا كملثوس

 بودیا اشاع و ریس یخد [۱۰] یشیرقو رشو ( باح نزا ) انل و هینمیالام
 هنبرلاخا [۱۳] نامرکیآ [۱۲] یساغایابو هنماقمعاق [۱۱] ردلیو هننکبنادغوب ندکب
 ییغوا و هیدنفا ناخ یارک دن نالوا یناخ مرق تاذلاب و هنیکب ]۱٤[ وزوا و
 یرلباده و رابوتکم هناطلس نیدلارو و هناطلس اغلق و هناطلس یارک دما رادرس

 :ژوو :س [ع] قنورو :پ [۳] هراق :«س «پ [۲] ورفودآ :ك «س «پ [۱]
 اعروط ۰ طا١ اهزوص .. دل ء س (3) اد: دل < س ¥ اب ۲93 . زوو

 ( تالوک ًامو) [۹] (م) ردکزک هسلوا ( كنراقو = كونرقو ) [۸] نووز : پ [۷]
 < 2 .س [۱۱] یشرفو .: پ [۱۰] (م)_ ردکرک هسلوا هلضف (و) یهدنشاب كنسهلک
 .(م) ردسانهیسلوا (نامرک قاو) (۱۳) یساغا لاب : 2 ..یساغا ىلاي :ط [۱۲] ردلب :ط

 ۱ هننکب (روا ) : 4 ۱ 1

 ساوه —



 یلچ ایا

 قاع قالفا موق ناسل نابرد

 هنیو رب رلیش یضعب هدنرابهذم اما ردرایوسیع رانوب هللا یعوق نادغوب هج رک
 هقشاب بوملوا درفم ىرابةل یضعب اما ردرب كلذك ىراناسلو ردرافمو فلاخم

 ها نکردا باسح لام الثم  ردراو [۱] یرلمالبا ییلارب ترابع تاحالطصا
 رده و یرلهعاص

 (شع)[۳] ه(سش) < [۲] (یرتاب) ۳ ( یر ) ۲ (یود) ۱ ( ووا ) الوا

 ۱۱ (هووش) ۱۰ ( شز) ٩ (یوون) ۸ ( تیوا )۷ [ه] ( تیاس 5
 ۱۵ [۸]) ( شسىش ) [۷] ۱6 ( یدابیش )۱۳ (یرتیش) [1] ۱۲ ( یودوش)

 (شزیود ) ۱٩ ( یوویم) ۱۸ ( تب وایش ) ۱۷ ( تیاشیش )۱۹ ( سشیش )

 [۱۰] ( شزشش ) ۵۰ ( شزشنس ) 4۰ [۵] (شزیرتاب) ۳۰ ( شزیر" ) ۰
 ۱۰۰ ( هطوصوا) ٩۰ ( شز یوو ) ۸۰ ( شز تبوا ) ۷۰ ( شزتباش ) ۰

 رزکب هنناسل لوروقو توطو هنهالوا ناتسلدراو هتناسل هلراباسحو

 وص [۱1] ( با ) كک | (انیپ) یمسا ربمغپ (۰..) یمسا هللا (..۰)
 لاب [۱۲] ( لم ) یربنپ لاوقشاق (شاق) یربنیپ مولط (هزنر) تأ (نراق)
 درغوب ( ورفآ [۱۳] تیال). هکرس (وتجوا ) . نوا (انیرف) غاي ( تنوا)
 زووا [۱4] (هشوروقشا) دومرا (یر) ا!آ(یم) كرا (نور) نوبق(«وا)

 زارک [17] (شرش)ولاتفش (شسر) موزوا (اموج) یشع کوک ( [۱۵] كرب مور)
 (هقش رونانع) قوواط (انیع) هطروع_(ووا) زوج (قو) هنشو [۱۷] ( هنشپ )

 لک ( دش چوق نیز ) نجروک [1۸] ( بمورر ) زاق (اقصنغ) یعوواط رصم

 برآ رنک ( [۱۹] جرواداد) تیک راو قلاق (جود هدلوقصا) ایاروب روطوا
 ؛پ [4] (م)ردنکمیملوا (شنس) [۳] یرتاب: بس [۲] یرامالکل تک از :ك ۲۱]

 [۸] یراب یش : پ [۷] TE a : a تاش ك ٤ س ۽ پ [ه] سش : ك ءس

 و نا اپ [۱۱] شزضش.: ۵ ۶ نمک پا [۱۰] شزوراپ : پ ]٩[. سیف : دك
 : پ [۱ ه] هشوروقسا : پ [۱ع] تال : ك + س [۱۳] دم : ك [۱۲] ابا :

 ج ورواداد:پ [۱۹] تموروب: ك٤س [۱۸] هنشی: لب س [۱۷] شرم :ب [۱] لدي مورا
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 ۰: ۳۹ ا ا

 بتارص باحصا یهدنرهش شرفوب

 (راکنهبز) و ردروخآ ریما ینعی (نیسموق) و ردرادرتفد هلام هلح [۱] (رابتس) و
 ناوید ناملسم اما ردیجهرک ڏن ینعی ( تفوغل یجنحوا ) و ردیبما برا

 رتهم رداح (رارطش) و ردشاب یحوف شاب ( راشوا ) و ردراو هقشاب یسیدنفا

 مهللا ردبشاب سسع ( شامرا ) و ردیرادهنیزخ كب یی ( شاراث ) و ردیئاب
 راض هدا تشانس هللوا هل هدنراید لد را هدن رتکدتا هحکشا رلن و هرامرحم اتفاع

 [۲](حاط) و ردیفاب ریکنشاج ( كينوتسا ) و یجهلمکسا یی ( كيثلوتسا ) و
 ردراک اح هنب [۳] ( بالقرپ ) و ردیرلکب هبحان ( رایو ) و ردسادختک راشواح

 (راحلس) و ردیشاب حهرفص ( راکنهدم ) و ردیشاب رالک ( زاطوق ) و
 ]٥[ ( شوما ) و ردیساغا یرحیکی ( یساغا ]٤[ سابارد ) و زذنشاب باصق

 یراحالطصا قلعتم هراثآ هنوک كسب هع [+] 2.2 یفوفتما هلو نخ
 هاشداب هنماظتنا و ماظن كتنالو راروک ذم و كدنا افتکا هلکنو اما راو

 هدابنامآ ردیرکسع موق حلسمو كاب هلج یرارحاصهبنرروک دم وبردرلک اح ندنفرط
 شچآ نرلطانق ییا هدنراقاریو غ اجنسهلجكرانوب اماردقوجیسیرکسع سنابهرط [*]
 هنوکر هدنرلشوق كنيرلبحاص هرم رهو رلرشاط یتمالع یریوصت یشوق نیهاش
 راردنک حالسرب بولوا یالآ یالآ بونلاح رازابلبط

 ردیا نایب نرطخ كنرهق آ مان زی
 نوتلاو یدبا قللارق هقشاب ید رانو مدقم ندنعولط نامع لآ هدعدق نامز

 نونلآ مان ( تاقزو ) و كلشب مان [۷] ( هقشاب ) هلا قالوا یرانداعم شموکو
 بولواعفر یرلدکسیلهلوا راتفرک هدناعلآ تسد یدرلرسک شورمان ( همان ) و

 هدنرهش شوق رب و هدنرهش شیرق وب  ردراو یرلهفآ مان ( زیپ ) ندرش قاجنآ
 راردیا ارش [4]هلب راریبلدراو [۸] راربکسابولوا زمسک هدینآ یدمش یدرایسک

 ردیلپ زاب ی راتو نروص یسبعترضح هدننابرو یمساكنيرلکب هدننابرب كنيرازپ

 : س [4] بالقو : ك [۳] حاطو :ك ؛ س.[۲] رابتسد : ك راتسو :س 1

 راو قیجا رطس ترود [۰] سوموا : ط . شوموا :پ . شوما : ط ءس [۵] سنااراد
 (م)ردیللوا (هلرلزرنب )[۹] (م)ردیللوا (زلزب ) [۸] هقاپ :ك ۷[۰] هداند :ك «س [1]

 ۳۱ ۷ :یلحایل وا 2



 د

 قلزاساونهبرانیزح تاوصا نات نالبلب ید ءدنایرب هدنرلکدنا راءزاخآ هدنماقم
 لظ كرلامتم تخرد زمرو نوک فطل یساوهو بآ هک اقح رارد ا قلزاسمدو
 فرط فرط ادخ قولخ هج لسم ریغ و لسم رکا هرزوا رلتمشن هدنسهامح

 هصالخ راردبا رکشو دمه هیات ءاشداب بودیا قوشو قوذ بولوا قوج قوج
 بودن رامع اعاد نوچ یادخ ملهرۆک دنتکلم هالوا ماسح عابر هل و مالک

 یحاص ره ؟ردشٌملوا لوانت مظع تفاضرب هدنا هدیا رورسمو ناداش یت رالوق

 هفاضل ادعل رلبدلوا لوک | یک برد یدعم مدآ ین رب یه ایوک بولوا مکشرپ عوج

 انتنل وق كرهدیا راکش وادی ها تناح بولوا راوس هرلتآ نوحا ماعط مه

 یدا باحعلانمو ید وب مکیدنا نتفاض ماشخا كنروو شاب هدنرطصتم

 ندنا یدکد هصح هلطاسب رکراب هغرورب هدهرقح بورو رلایاده همدا زوحواو
 ۳ ها اج هالا هناعالمم ھا ناخ تک تولوا وا وولف اب

 هدزعرلباوخ هماح بواک هشيره رہش هللا مظع یالا اشعلادم؛ قارهلوا یرالصف
 هد ا« تحارتسا

 [1 شلرفو رش تایلک رکنا رمش * هت لصفرد

 رل ام یحاص ءایسا تاحالطصا لصفرد

 كراکب کاج هلج ینمی كرلرایوب ,هلح کرد ( تفوغل شاب ) كلم, ادل الوا

 (كیتروو كحوک) ندنا ررود هدنلا كآ یرهم كتيالو هلج ردیسهمشجرس
 ینکیا ) رلکید لوا یرلاوعد نشود ؟ردهدننکح dT ینصل . كتيالو هلمح

 یب[۱] ( نامطخ شاب ) و  راکیدوب یخد نساوعد كنفصنر كتيالو ( كينروو
 كتبالو یخد و (نامطخ یحنکیا ) و , ردیرادرس شاب كنيرکسع تیالو هلح

 (لسارهم) و ردسادختک رلیجوبق ككب [۲] ( كلبتسوب ) ردیا عح سیرکسع
 ندنرللا كرانوب اعاد بولوا یرادمتعم یدنک کی یسکیا كرانو (رایوق) و [۳]

 ردسک رادخلس راتوط جلق هدنناي كرلکب ینمی [4] ( راطابصا ) و رجما بارش

 هلنتخوب: ك كنم« :س [۲] نامطح : ط ك نو و قجا رط- ترد /5)
 راطراصا : ب ٤١[ كنارم : ك [۳]

 ۶ ۸۰ بس



 یادراو كنت الو قالفا

 هناع سرت هنسیهو رارروتکز وطو یعوملابو غایولاب كلهسک زوج وا هب اف خیطم

 ءراربساو یغاب لود نوجا قمالفت یرانکو ینوکرفط فهنک زوبخوا نوما ہرا
 ردقوو هسلکرتوا [1] هتساساب هرتسلس هنسرهو رازریوز ڭاکلموک یز ردنکهرق

 نالوا هدیصانمو رارردنوک ایاده عاتم عاونا هلیا شقنم هب رع رربو سالطاو هقوح

 عاونایو هبرع وطنحررپ هرلناخ رتا هنس رو رلرردنوک رلایاده ید هرلاولربم

 هنسره ادعام نذن رلکدردنوک دوه هسک یعرکیو رک راب هغ روب سآ ر یللا هلنا رایانه

 هسنک نوا هدهیاغآ بودا لیصح لاب یف زوم بولک اغاهزسرب ندنفرط ناخ رانا
 مدنمان .یماغا : لاب راروفنوک هللا لاي یروبنم یاغآ هعرق بودا تمدخ

 همضعا ردص و نوفق ... هنخیطم هاشداپ هدلوبمالسا و ردقلاغا یلدمارد رب

 النه یخد دنفسوک ې هقو كيپ چواو تا هیقو كيب یمادختک ویق [۲] ءصدرب

 یلاثما كنوب هک اقح راررو نیست هراک ناعاو هنسضاق لوبمالساو هرکسع یضاقو

 لضاح ام یسهنیزخ رصم شپ ندنراتبالو اما ردراو یرلفورصم كی هج

 یشره یک مع ررحم اما یقدلوا بفقاو هنیرلتالاوحا كيب هج كرش وب رولوا
 بولوالوفشم هزملاع یدنک بودبا افتک ۱ هلردقو ندنشیدالوا یک قافلوا ریرحت

 هنف رطقرشم كرهدبا اشانو ربس بونالت | هلا رکسع كت ردقوبو هللا كب نوک رب
 ل کابو ردطد وص لوس دهوا "یدراو"هنلخادن افت وه رب بولک تغاطرب

 یلاع رصق رر صوصخم هراکب هدنرانک كروب ردننش ىق بولوا ةدراغاد هدنفرط
 هدنو هل رلتفوملو سوماو رایوو [ع] وز رللازف هل [۳] ردندنسح هک راو

 نوک انوک ندنوبع دیا نایرح و ندکحءهزبص نالوا هدنا بولا رلافصو قوذ

 ترشعو شع هدناباخ یاحو بولوا راناتسخا هراترتک اده کب بودیادط زاتهام
 كنارازه رازه کردرب راذع هلال رارغسم ناتشنج ناتساکلکرب هک اقح رارذیا

 یوامر رلناکدنناخو نابرظم هدفرط ز ززو تاح همدا یرلاو شوخ تامغن

 هنا یع ۲ رک ۱ 1 ردندنسح : كل [۳] هصزور ك < س (۲] هنساشپ : 3 []
 e (م) ردیللوا ( ردندسبح ) یسورغود هسیا تّداع هخرااروا قعاب تاشوک

 هود : ط ء یراه ود
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 گنجو وسو ر .رشط ندرپش ناو رلتاماع نلک قدرلرب یرع۶ دمظخا

 درک غ الا یک ناع هد شا رج لک ها دریک جاتا رب فقط وشب
 "اعکلدو جر قهر لب لارارح هقشابو خن مرت قنا - راو یار نابیزاگرب

 لک نادر ےب " ردرتخزفک [1] الرا و زلو یزلدانح هاب "راس
 زاویعاخعرلکروع حرقعرب یرشآوص نام هرس بو رشت لزابشا [۴]لاخب

 وخ  ردقوح تیا یهو و بو ندنعونلوا فطلاتناع یبلاوعو باو
 ات یراع یناوع تر ران نر اک دا ۲۳] اک قدا هان یر رکاب
 یوگا انا رتلوا ناار کر راک اکاک ع كيلا هنکدنآ زانقر لا

 فایزز و کش وارو اخ تورگ یحا یر یضناتز ھو زی غ ھکعاخ

 "لتحرتو شوطنق هقوخو هلو یوام رل عرفك هلحخ اما رک رلتتازلا ناتتص

 قنشمزکو ندنوتن  هدنرلزاغو كليرتريب و رینح بوک ی تایل راتات هترشاب بوک
 بولا حة تلاع رل-رقک وب ارز رتتلصا اخ رب ندرت دوخاب

 "موز هظرحو لر تی یربنوک ماندب هتیزب دع ۶ هلظاب نیا رلختا یرلناتک
 لمحو سالسا یتیحرچ ادا رلردا تفلا نسح لاسو یتسراو  رحربارت هلقرل:رقل
 "رخرلتقع هال رسا عو تمکح ڑعو تتح غ ردقوح یرلدرفک فزادع بایرا

  جارحتسا ویک ۳۹ چ يح تب هدیرقع جم قوج زا ملاط كنرل يش یح
 حلق تولکرت ہحاتس جاقرب زدراراکش ودع رانا دالاج رخ ےح تركنا رتراشعا

 2 یاب ضرع بوت هدناماخ ملقا یررهش هرزوآ مرغ غون "رلرزوا
 یوم لابو یعای» لاا ندتناحودعو  ردهقفدو هجردو تعا ۰ - راچ لوطو

 اکا ضا مان حارق و یی بوبحم و یبقآرت مات هتلروخ ترک توکو
 . همظعارنضو کت ر هخاشداپ .دنلیمتولزتع كئتکبء ردخودعو روپتساج
 ةر ويسا كاب رولوا لصاح هک زویکیا خدا هتیرارا سیا هو هک زتوکیآ
  لصاخ ءراثادوقوعراناظخ و هرلرا# هت راظباضتیالو ید نک كسییاو رلقتکی
 . هرزوا ناج نال نون .بولک یغاشدان هتیزخ لاع هک زوبحوا هتسیهو رولوا

 هرایزاکن تخ هک [ ٤:ا طی اغ ل [٭] یادم دك [٭] یرتزابحا -د ۷1

 —— ۱ تس



 یرهش شرفو هن

 محو یرد قتلاص یراصو یریدكب [۱] لودراو یرید كب ناطنطسقو یرطصنم

 صوصخاب ردرارطصنم لاثم هعلق لوق سد هلم رارود روک ذم وب یرطصنم انا

 كب فصورد ) رارید هروف هدراید وب هنیرلیارس كب ینعی [۲] یمهتروف لارف
 هقنلپ تاق نالا ندنراجاخا هشم نيلاق یفارطا و بناح هدنساتروا ات كرهش ( ینارس

 رلهاخ ناوید ددعتم و رلادوا انب ریکراک نوک انوک هرجا یارسو ردیارس یلراوید
 زادنا كنفوت یناقوف و یناتحش ددع زونکیا هدنسهعلرا بناح و رطصتم نیزه ر و

 ردادیم مظع رب یماتروا یارس و یرلادوا یرحکب یی [۳] سنابهرط

 یرلهرخ یرلنالغوا جا یرجما ندنیسهاخ ناوبد و ردروخآ كوب یفرط رب

 یرلهر [ه] وشرق كب ینعی [ع] هنمد و یرلادوا مرحو رلهروصقم نوک انوکو
 شاوا هتساربپ هلبا راهجحاب نیز و هتسارآ هلا رلانب راثآ زو هع و یراماج و

 یی قالفا و هرزوا نوناق هدقدلوا یرفس هفرط رب كنامع لاو ردنارمم هتروق

 هدنسوشرف یرشآ وص كيارس هتروق وو رشا رفس هللا رکسع كيب کیا نوا
 یلوتروا هتم هردنشو زاص كرب کیا نوا هلح رهشووو راو یماوه شوخ مامرب

 یدبیرلهرفک اریز . ردزآ راسوحتم راد یا رکراک ردرلوا عساو یناتح یعوح

 هدهنس لوا هنب بودا قارحا یرهش وب یلنامعو رانا بودیا ناصءرب هدلس کت

 هبوب هل هدنرلناکد یناتحو یرادقم كب هلح رارابای رلوا یاتحت رصتحو دیفم

 یرانیمزریز هدنرلتل آ كراناکد یهو , راردباتخورف ن رلعاتههدرحما بوروطوارا زو

 مان وینودمو [*] هفلروخ و ینوص لاب و رلذوک لعل رخ نوک انوک پولوا ررقم
 ردقوح یماتش تدُش ارز ردقو رلغاب نکل ردراو یرلتابورشم یتا رکسم

 ندنراکدنا بارخ ینامعورانا نرلهابو غابو یرلرهش ندنراکدتا نایصعرابره اریز
 رولوا یشک | یراموزوا ید كنب رلغاب نالوا و  ردلکد ح ودم یسهحاب و غاب

 هنوک ندنوک رهشوب الاح ردراو رلهناخ لورعوک و یرلناخ ناکرزاب ددع یدب هلو

 ردصو ندیهاشداپ فرط مکناخ ( نیملسم ةناخرفاسم حدم رد )  ردهدلوا رامع

 هتفود 7:2". ۲4 :نننایرط ا دل ۲۳1 هو فرو + بس.[۷1 لودازاخ ان ی ]
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 یلج ایا
 رکسع كيب زوب هدهحنک جوا نوک چ وا ندمرق تالو ناخ زاتات هسردبا ناصع
 ریز دنب ربسا نکیب هجا بورق تلخ بورک هئتنالو قالفا و هنتیالو نادغوب هلبا
 زی ودارغوا هدرلذوک ن یلوط كتيالو وب ردیا رانناب قارحا ینرلرهش بودیا
 هبرهش ناسجوق هدنفرط قرش ندنسهعلق [۱] نماوا نمزیا هدندودح لناعع مب
 فرط قرش هتوا كنبرهش [۲] ناشجوفاما ردقانق شب نوا لماک یلوط هجنراو

 هلایالو لدرا هدندناح لاش یضیع كتنیالو قالفا ما ردیدودح یالو نادعوب

 یرلرب قانق رخوا و مشتلا رشي هحنراو هتیرلرانک انوط یضرع بولوا [۳] اشم

 ردتالو مظع داوس نادابآ رومعم بح رب یایاعر عیطم هنامع لآ الاخ " ردراو

 ... هلبحرهکو [4] زوجو نوتلاو درهزو شموک و رقاب هدرب چ وا هلج و

 یمهنیزخ رصمررب هنسرپب م ردامت ربع یرلندعمزوط ماتهنقوا اما  ردراو یراندعم
 ادعام ندنرلندعم ...شهدر یعوملاب و نارطقو تفو تفر یخدو رولوا لصاح

 غاب و لاب نالوا لصاح هدنوبو ردراو یخد رلتالوصحمو نداعم هنوک یتلآ شب
 هدنالووو هلوا هدنسهحات رام كلدراتالو 5 ]°[ بانک تانانو همردصت و

 رطقوهوداما رولبراکدرورپ یادخ ناسح نوقو [4] شوماحو رفصو تآ نالوا

 0 ردراو راک اجماح امآ ردقوب الصا كشآ و
 شارفو ردنب ینعل شارفو ا رهش لاکشا شات

 پودیانایرج [۷] هسجووبمد رهن ندنجما رهش بولوامقاو هرب یلریاب رهشوب
 راک .هلرل رسج .جاخا ندریرب یرکی هفرط رب ندفرط رب ردرهش فرط ییا كروب
 ګردراو یرامظع رطصنم ترود نوا هلج اما  ردقو یسهلق اما ردمظعم رپش

 هرزواریابرب  یرید لاح هجوف الوا ردرلرود لاثم هعلق ناصح نصح رر یر یه

 هلو [۸] توبساو یرطصنم داوبو م.اق ندنا ردرد یلادوا رکراک ددع زوب

 قاسحوف هل . ناشحوف : ط. نس [۲] نماووازسزا : ط .اووا زسزا : دل ۰

 یتسهک ( عاشم )هدر ۰« (ادو) ینسهک ( عادو ) ائاد یرترضح فلوم] عاشم : ك [۳]
 سوماج : 21 -[1) تاهایک : ك (ه] زوط : ك [4] [(م) روزاب هدنلکش (اشم )
 توسا : 1. ص[۸] هوم: 4 [۷]
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 یب قالفا

 یغوط ییا هلیییهاب یساشاپ هروم بودیا تبغر هنیراکب. بولوا رام هلیسهدایز

 یرارطاشو یرلچکنفوو رليجهرطمو یراهباخرتهمو یرلکدنو قاربو غاحنسو

 یرلجارس ددع ی آ و یرارادفوح رفن ىلا و يهبک هرازاپو یروخآ رماو
 ناملسمندیهاشداپ فرط هلحیرلیشاب ثواب نابکس دع رانواو یبیدنفا ناوید رو
 هلچ ُلاءاشامیلا بولیرو تصخر هنیرلکی نادغوو قالفا هبنرم وبا رایدرو لوک

 لام بودپا تاموکجب و مکج یرلکپ هرفک هلبرلرکسع ناملسم هنامشتح هلبول رلکپ
 مان [۱] سانرط ردق یه هروک هنمکحت هنیدنک ودنک ردیا لصح یییهاشداپ

 یرلق احنسب ءرزوا نوناق الاح اما رل یدنک هسرازاب رکبع یلکتفوت هدایب ردا
 یرالپطویراو روب پایسارفا كرام رفکه دق رالاه رص کو ا رل اچ یس هناخ رتهمنانعلآ هدندرا
 ایز  ږدراو یسیضاق ليتم رب هلیسهاپ ها یللا زوب هرزوا نواق الاحو رونلاج
 هرزوا نوڼاق هرلاغا ناملبسمو رشود رلاوعد ېعرش هج ردقوج رلناکرزاب ناملسم
 هنیودنک و ردراو یسهجاوخرابع لماک لدتعمو اعرب كل راک و ردراو رلنذّومو ماما

 يرانادوبفو [۲] یراناصخ یحاصهمبم ددع شب هدراکرسند رله رفک نالواقلعتم

 رک ذ هجنراهبنم هلب رحم یخو رانوب  ردراو یراتف وفل هسوماو [۳] ورابوق و
 هلج و ردراو يړاک اچ سوماو یرارایوب ددع شقزوبتلا هدنتلیا هلو رارونلوا
 اب کننده ؟ردرلارف رومعم یلکلتفح ددع زوبنلا كيب چ وا هدنتموکح تحت

 گراو یرارهش هراپ یعرکب زوی هلو ردراو رایو یلمیظع یاب و رازاب یوشراج
 اما رونلوا رک ذ هلل رللح هدیفشآ کردرارهش ردتب رولوا لصاح هنیزخ ندنرب یه

 اریز ردستعا بارخ ینامع و رانا نسل ردقوت هعلق الصا هدنتنالو قالفا وب

 باح ی بارش تیمرک بولوا كلام هنوراقلام یسایطر ندنغودلوا تیالو یللوصح
 ید نکیب ها مرق هربق یرانوب ینا و رانات بودیا ناصع یرلهرفک هل هلی

 ناع لآ هئي و راردیا بابي و بارخ نزاهعلق و یتالو ىلا بودا دنبدیق را
 یرلبصن و لزع كنيرلکی كتيالووب اریز . رلرډیا صن كپیربغ بوبشاب هنس ران اصع
 رکا نمهدنآ ناصع كب نالوا هلساحر ناخ راتأت اما ١ ردهدنلا یهاشداپ ناع لآ

 وبایوق ی. [۲1 يرانامطح 2 [۲] (ردزسهطق یبهخبن س) سانرط : 3 1
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 یلچ الوا

 یرولم بودبا حتفبولک هلوبمالسا هلا یزاغ لاطب دیس نددادغب ات دشرلانوره
 كنس« بږنک هیفوصایا بوبا هعلق نبهسینک رازق هدنناپ یورس يلرمحنز یهدنسویف

 پوصآ هبهقلح لوا ين هدزمی یک ينيبصآ يزلارف [۱] اسلا لاطب دیس هنفلک اچ
 پولوانماض نب هنکج هم نابنطو نایصع ردکب مشادنرق عهنیو_ مهلوا مع تربع
 همهاشداب هسک زویحوا هرزوا نوناق نوجا یسهتیزخ يقالفا ندلوا مات یثاب هنس

 هناقداص وب ناخ دم حتفلاوا هدکدید مدیا ملست هلیدغاک [۲] دسکوب هدنوکرب

 نشادنرف كهرطب بوزای یهاش غیلرپ ر زت پودبا طح ندرلادا شوج باوج
 قالفا هنی راز بحاص ناغمریپرب عهسروک هدکدلک بودیآ قالطا ندنتسس هسرون
 هتلود رد هللا راغلا ینیهاشداب هنیزخ بودیا تلادعو لدع هدقدراو بولوآ یی

 مظع رهش کیا وب مردیا رومعم هلوا [۲] شوقر رهشو یشیرقوب رهش بوردنوک
 دلو پولوا دص كب هجوق هرکص ندلسرب هدعب رولوا یک هنرداو دارغلب دننام

 حتقلاوبا مالک ةصالخ  رولوا كب لقتسم هلتلافک كنقبریپ لوبمالسا هني یدیب
 تلافکكنبراقرطپ لوبمالسایرلکب قالفا هدنرارصع لوا ناخ ملسو ناخ دیزنابو
 هدوسآ نامع لآ بویلوا ناصع هدنتیالو قالفا بولوا كب هل راتباحو تلاکوو

 رلثاخ راتاتیرلکب نادغوب هدنرارصع لوا ناخ معلسو ناخ دیزیب شمرارولوا لاح

 هدنرصع ناخ نایلس هدمب شمرلرنع لاعهدوسآ هدفرط لوا بولوا كب هلنساحر
 قالفاهدن رکدنا فیلکت هدایز ندناخ دیزیاب نوناق هل ردن ءوس كراکعمط اشاپ مسر

 بودیا رفسهادغوب یرلودنک تاذلاب بودیا نابصع هدنرصع ناخ ناملس نادغوبو

 هراجه ردرلشما هسبنک الاحبودا انب عماجرب هدنرهش شاب بودیا حتف هلیج وک
 رب [ه] هدنسبرمو ]٤[ شوق رب بودیا حتف هدنقالفاو یدالق ررباق مالسا تریغ

 عوجر هددص هني بناج نزا ردشمالاق هل یرلساساو را بودیا انب عماج .
 هدننامز ناملس اما یدنا حتف ناخ دیزباب مرباب ادتبا نتیالو قالفاوب هج رک ل هدنا

 ات 3 اد رب نوکری امامی مو الا 7 ارز
 هک یئکیآ ] اسوق : 0[3۱) شژوف-ر : ۵ « نس((3 شووق آر ::«یس(۷]
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 یب كلبا کت الفا

 كهانبتلاسرترضح هدرلنا بودالاقتنا هنیراساباپاهور ندنآ رکد ]٩[ هنوراوح

 رارتسا قتماقم همرقم ود یدنلرک هرکرب راردیا ظفح بوراص نمسرینارش تسد
 رارغارب هشتآ ةمرةمو زاعالصا بودیا رشات وص [۲] ءرطق رب نیم كدوص الما
 كعتفلاوبا یتیرطب لوبمالسا هدلح وب راکرخآ بولقص ود ردحبس ٌءزحمم زما
 روک ذم لسه ینیرشهجو كنبسع ترضح بودیاظح ندرهمانفاعم کودتا ناسحا

 بوداظح ردقلوا دمت ناطلس ندنکیدرو یاده هنفرط هرشط كفرش تسد ٌهمرقم

 لح صااصاخ ٌهنيزخ ن الااذهیلا رارداطفح بوروس هنیرونمیور ینیرمتلاسد

 كدلشغب اید کیر, کب ساپاپ هرب ردیا ناخدمم حتفلاو |هدعب ررود ظوفح هلیف رظهدنسهناخ

 ر هدیهاشداپ روضح بودبآ نیمزبرس قیرطپ شاب .یدید كسرلیده ندنب هلید
 ناخ دیزاب مردلب [۳] كماظع دج نا ه ردلوا مانع و اجر ندمهاشداب ردبا بوبوا

 لوا هدقدلآ هرخست ۀضبق بودیا عنف نتیالو قالفا هدنحشرات ۷۸۹ هنس هار باط

 اعر هلح ادخ تمکح بونکب یب قالفا مشادنرف [4] هجول قار, من هدرصع
 نیراجارخ هنس لوا بودیا نایصع هناخ مردلب بودیا مام یولغ هرزوا مشادرف
 هدنا بولک [۵] هبانس ندنراهلکسا یلوطانا هللا راغلا هدنأخ مردلب ناه را م رو

 بوصب هلبا نوخبش نتیالو قالفا هلفغلالع بوک وشرق بونب هرایگ هراپ زویشب
 لوا بودیا ریحنز دنب ربسا ینکیب هجو ربشمش ٌةمعط نرلهرفک قالفا كيب هع
 الاح هدنسهعلق هسروب نکیا هانکی نالا اذهیلا بولوا ریسا یخد مئادنرق نامز

 [*] ینیرش تسد كترضح نالوا تناما هدزب هکردلوا ماحراپ ندمهاشد ردسح
 ندسحمشادنرق مبنوسلوا هنتمرح یسهمرقم هللا حور نالوا تناما هدزسو هنتمرح

 دمت هدکدیوا رب ود مردیا احر نساملوا هقدص ینکاکب .قالفا هني بویلیا قالطا

 شاب یدید رولوا هع كلاح كنس هسردبا ناصع كادنرق [۷] هنک ردیا ناخ

 ندناتساع لآ را نابصع رک : زکیدبا ناسحا زس مهاشداپ ردیا قیرطب

 ندکماظع : ك [۳] هرظق ر و زکد وص الصا : ل [۲] هنوراوح و ك [۱]

 هناي : ۷[2] یمسرفیرش تسد : ك [1] هونیس :  [ه] :هحولقارإ ك «س [4]

 تن و۷۴ دن



 ناال

 تسد و نب یدنفا یدتا دمحم ناطلس حتفلاوبا هحدبآ قیدصت هلبا سمعل نسح

 راتساپاپ هلج هدکدید مروق همهنیزخ بولآ ندرارادم ساپاپ وب نمسر تفرش
 یدنک كدمم تربضح هرکص نسرارق نعهلح مهاشداپ بوشود هنغایا كهاشداب

 تسدوب مهاشداپ رلبدتبا بودیا دایرفود نسرولآ نکیدرو تناما هز هللاكرابم

 اپ یر هدنآ [۱] ردازبلا تیمور مکیسالا لزق اپ مر یخد رب یمسر فرش
 ی هدنسهرب زج«راومدهع»هدنحمایمایردنآ و یخدیشه فا ر2 تسد ر ررودهدنس هنب زخ

 هدنجما هاوج هدایز ندرلنآ ینیرش مسرو زب ررود هدنرلساپپ یسهسنک ینمرا
 بولوا ثعاب هزبمهعا ردضت هرزوا یرلسابا ناتسرفاک عسح مر و زرهدا ظفح

 قیرطب و نابهر و سبق و ساب هلج وید زرهدیا بسک رخافت هللا قالوا هدزب
 لوبق نرلاحر ناخ دم هدکدنا اجر راراتز بحاص ناشو سالپ شیثک و همدالو

 هشت وید نسمروک بوروا لا هرفک رب بودیا ظفح كاپ هحشوخ رب اما" بودا
 مرادالوادالوا هرکصندنب» کراررویببودیا ررحن فیرش طخر بولیارادیک و
 هدندصق قالا یتنعل كدیزرو دادش و نوراقو نوعرف هسرارل ا ندرلساناب یاماو

 مسر وب گرارروبب بودیا ریرحت ید یهاش غیلریرب وید «نوسلوا هنتسوا كرانلوا

 بودیا مکح هنیرزوا راقیرطب عی لوا هسرولوا هدنطبض كمک فیرش تسد

 هلوا [۲] رظان یمکح هناتسرفاک عیج بولوا هحبسم تلم ناشوپ سالپ ةمشچرس
 بودیا مارک او زارعا هبترصو هیودنک كحتفلاوا خد ساپاپ لوا هدعب رلررویب
 ینمسر ینیرش تسد كمرک | لوسر ترضح قلشراق هنکودنا لوبق كنساحر نه
 هراساباپ وب كرابم مسر ندرزآ رد هدنرهش [4] هق رع ینعی [۳] نداحوراب لیراص

 ییدلس نزو كرابم كنیسعترضح همرقم نالبراصلوا رکم هدکدلک هاسقزاص

 یننسح هو لاک اب لاج كرابم هرک رب هبهمرقم وب یسبع ترضخ مکشعا همرقم

 ةه رق لوا راق تودیا راب هب هخ رقم یینکع ٹانهج و كرام :یورتلوا با کاوه

 افص نوعمش ندنآ رکد هاراج بیبح نالوا یتداعس رس هدننسهعلق [] هفاظنا

 دفا :ط « ك [۲] مردیللوا ( اربك ٌةيمور )دوخای ( ىربكلا ةيمور ) یسورغود [۱]
 هیک اطنا :ك [ه]هفروا :ك [4] [( م ) ردیللوا (نداهور) یمویغود] نداحروا :ك [۳]
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 ی. هم رقم كناسع ترضح هلا یئه ینلرش تسد كريمغس ترضح

 مح وب رع بولوایتما كوتب اند میجو ردقاحهلوا دمج یربمفیپ نامز رخآ یلغوا
 هدقډصر مدق هضرایورو ردقاح هلوا هدنلا یراناملییم ناکروراتاتو دنسو ودنهو

 دورع هد شتآ پولوا یهابو نهاظ هدابند ون یرلتمالع كييزوب هرکه هجک لوا

 یسورکنا یالا یلزفو یسهبق مور یالا لزقو یسهف هفوصایا و یرسک كاتو
 یراتاهسلط ددع یتلآ شعلا زوپحوا كلوپمالبساو ینلک اج یرطصانم كنیدوبو

 نی رانمشدنکم ینالغوا و نس بلاطیااپ یدلوامدهنمهجیک ییدنتبادلو" نالغواوبهلج

 غلابهنفرف كاپموصموب هللاءاشنا همردزک هنراجم تیالو تیالو هلوب بودپاظفح كپ
 نسهچ, ی غاصهلبک ص ءرزوایسی ردناریجمزیپ یدمشهلهامام رر تک نامیهک وب ءدق دلو ا
 بورودهدن هچ لوا مسرولوا رمعم ید رک | . نوسرود هدنبیئق یی پوصب

 هدنسقنف یه [۱] كرلشابری اب هرکصندنب مرولوایرب ندناوع فیلاکت هلیبعس كونا
 كيباباپ ارم بلاطوبا ناه مدکدید رارولوا مو فاعم هسرونلو دمع تسد شقنوپ

 ترضج هدکدنا اجر وید صاب كغامراب رب هلک هدغاک وش دمای ردبا نوچ رطاخ
 هک نغمراپ تداهش كرابم هرجا هساک رب بودیا لوبق نیساحر یسج ید
 ندنفرش تسد كنلابر ترضح بوشوډ هماخ عمط ساپاپ اربح نکرد مءرطاپ
 یدردصپ هدغاک یسیرد ناربج بوریطب هبکص یلویسر چ نوتب سوب بوشپاپ

 رو لشی هرزوا دغک ی كميرش تبد نکیا هایس بکم ےدق یح اب اما

 بوپوق هنشلب بوپواو بولآ ندا كفيرش تسدوب سای ارج یدلصب یک ناپم

 ردیا بودپا ظح مرکم مودم ترضح ندنکیدنا ظفح هرجا وطق یرهاوجرپ و
 هس رونا وپ مهچوب هدمیک يهو. هلوا طبض يرارفاك ناهج هلبسهکیلوک ملا مبوب اریجماپ
 پولوا اریح وب هدمب رارروپب رابررد قطن ود هلوا ٍکاح پولوا سم و فاعم لوا

 سدق نډنا رکد هساپاپ یلکنآ نالوا [۷] هدززآ رد یهداهور لوسر هخ وب

 «ردپارارق هدنهاکرتپ لوپمالسا هلک هلک ندنا رکد هیلراولف ناوا نابهر شاب هغ ریش
 مهاشداب لب ردیا یهاکرتپ لوبمالساهدکدنالقن نیدلاسمش قآ ترضح ةیاکجوب ویډ

 هاکر اپ نرارایرد قطن كانبراتریضح نیدلا سمشقآ وید رازایهل وب یدهدراخ را مزب

 [ ردهلمهم ءار فرح یچنچوا ] هدرز۲ ¿ ك « س [۲] كرلمایاب : ك (۱]
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 يلج هوا
 یلها نوتاخهنیما یس هدلاو هنس یجنتلا ندنتدالو كدحویو مدردنبا نفد هدنا بو نیت

 ىلا یدحم و بودنک هیهنیدم [۱] کما ضیثو ذخا نئاریم كممادنرق هللادبع
 ندمللادبع تافل بوروطوا هدنرهش [۲] تریب یا رب بوروتک هلی, نکیا هدنشای
 هدنبرق هکم نکریلک هلیسانا دی وب ههکم هيب [۳] ندتربب بولوب رلیش یلکو ېنژج
 هدنا [ه] بودرتک هبکم ینشعن بولوا هموحم ید یسهدلاو هدلحممان ]٤[ اویا

 رم هکوب شیرق لئابق هج ندنعیدلق زوک وا ندانآو ندایاب دمو بودیا نفد

 یربصب و هاکو هماش هاک هلبا تراچخ هله ها قالوا یدالوا مادنرف رلربد متی

 هدکدتیالقن هساپاب ارحب هل ریمطل ريق یرلهاکحو, بلاط یبا وډ مریرتک هنیرهش
 كشادنرق كنسوپ [*] هکسهدژم یدما ردیارهدلانونفود فوقو لها ساپاپ اریحم

 یسورظود ردشیلک اب هرابع کهداروب هکنکم . رویلوروک یثر هبوب هدرلباتک نلیدبا دایعا
 كفاّوم هدارو هدر . ردیللوا ( مدردنا نفد هدب بویفهدرتک ههیمک ندهندم نشمن )

 شدلک اب یدصقم تداع ردیلموک ود هحرد كوص یسهدافا ( مدردیآ ... هی رقهدم ياب )

 ماش هل !هلفاقر هلدصقم ترا یر رخ هلام هلازاشم : ردوش هيا تققح .روب دالک ۲

 یرلساد هد هدم شعهدنا ماودهلو هجن ه هت دم شفلهتسخ هلو هدشوود شمتیک هس رف رظ

 یبلبیتک هبکم هدوا رلتمریوربخ هبلطلادبع یساباب یرلشاداقرا شلاق هدننای كرهمداز راج»
 هدهندم رلک ۶۱ تافو هدهندم هیلاراشم طقف شمرد وک نسر ند رلل وغوا رکید نوا

 هدنشاب ۲۸ دوخایب ۰ هدنافو .شلدا نفدهر ناد ( همباتلاراد ) دناع هر «هداز راجت »

 هروک اکو .راو هدرلید شلدا نفد ه (اوبا ) لد و دم هللا هندم هیفام عم .شکا

 7 (م) ردقحهلواشغا تافو هلو طقف شارات هلوب ندهتدم یرلت رضح هللادبع هیلارابقم

 تاربم ر یشیاک هب هنب دم نادم كس رلترضح « هنما » یوس همرتحم جدلا و هروک هیابلوا ۱(

 هتنأسم كفلّوم قوچ ر هکلب مدمهروک یو هدرباتک رکید كول .روبل وا نوجما يمام

 كلوص وب ۰ شمریاک «هنیدم نوجاترایر يربق كنمرتم جوز ءرکر هنسره املاړاچم هروک
 ناشیذ ي داناو هدنشاب یل ۲ نامزوا ینمپ یرلمرکم مودخو بلطلادبع يسابب ناق هدنشیلک

 تافوهد (اوا) مدشو ود .شعا راد هد. < نعاما » یسپداد ك زع دنفاریمغس هل ا سص دنفآ

 : ۲(3) ٩۲ ص «اج رویزاب هلو هد« یوهتوقای» (م) ردشلدبا نفد هارواو شما
 ردیدآ کسا كهندم هکردیللوا (برشپ)یسورغود رددیلک اي هد (تورب) هد (تیب)۱ تورپ

 ردهلبنوکس كلاب «یحتف كن هزم هلکوب (4) (م) ردءللوا ( ندیشپ ) یمورغود (۳) ۱6ع)
 شمن كنبوب مرتع ةدلاو (۵) (م) زرویلیو-زسهزمه یرلسکو زب هدهبا زومهم هجرليع

 کس : 17(4 (م) ردرومشم ریغ یاور یلدیا لش هک. كنفرش
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 یسههرقم كناسیع ترضح هلایثق ینیرشتسد كربمغس ترضح

 ترضح كيرا نالوا ناسهر ناسسق رس كاشرا ىع [۱] یهاکراب هنطنطسف

 هدکدرتس وک هدم ناطاس هرزوادغاک ندنسی ردناررح نشه یغ رش تسد كهاننتلاسر

 ندحارخ كراساپاپ میم هلطخ نامع ترضح بوروس زو هبیدم چ حتفلاوب
 هژکارح و ناسامعو نووما هاشداب سه و یرلهمان فاعم ندهش ع فلات یرغو

[YJحتفلاوا هدک درس وک ااا هاکر اب نسهمانفاعم یرلهاشدابناکروتو دارک او  

 هدنرلقدلوا یرب ندیهاش فلاکت هلح بوریو هکیرتاپ نسبهاش غیاب غیلرپ یخد

 هنغودلوایمسر یراهرشتسد ودنکك رام کی شه یه, كمرک الوسر ناخد#
 لاوس ندنرلت رضحت ندلاسمش قآ ود ردشلاق ندن هراساپاپمسرو بوملاق یرلهبش

 بلاطو ی هدننوایصلاع مرکالوسز ترضحنام» کراردیا تباکح رانآ مالک لا

 مکیداب بوروک یلوسر ترضح ساپاپ اربح هدنرلکداک هتراج هنیرهش یرصب هلا

 كن رضح هدن واص ادب ید قو ردننمادخ قاحالوا یربمغس نامژ رخآ و

î aو ققحم زا رات شنوک الصا رر) ک تولب ه رابرب هدنتس واو زمش ود هر  

 هدنسشاب قرف نالغوا و هله بودیا تداهش یلف هلیابر ماهلا وید ردقجهلوا دم
 ردا بودیا فف وت بود [r] مسرع رتک نامعا هلو هدک دلک توس جا هکو بولوا

 نالع وا و یدّتا بلاص وا هد دشا 0 ود رذگن كس نالغواو بلاط یا

 هدلحم مان ]٤[ هعباتاراد هدنبرق تدم یساباب عردیلغوا كهللادبع مشادنرف من

 [*]هیهبمک ندهنیدم نشم بولواموح م [ه] هدمبات نکریاکندماش بودیک هنراجت
 . مزعربتک ناعا کوب : س (۳) هسکارچ : ك( قرتپ : خ . ییرتاپ : (۱)

 هنشاب قرف كحهوو قجوچ و هکر وت سیا كعد اريح ىمي ) مزعهروتک ناعا هکو : 3

 هنفرش ناعاو كجهمهروک ینوکوا ن مدار یلشاب هسیا ن قحهلوا ریمقس نامزوا كحهرک

 یهلک وب یحاص یلحریس نعل “ن ومآلا نم الا ة ريس نوعلا ناسنا» )٤( (م) مجمو ا لا

 (هضانلاراد) هسا يحاص « بدل بهاوم» يزودیادبق هلیرلفرح (هعبات) یک ینیدلوا هدارو

 ةغبانلاراد ) هللا هوالع نتفص (یدمملا) هدر «رثالانا» ؛ ردهل رلظرح (هغباز) هکرومید

 (م) ردیللوا ( هدهد ) یسورغود ردشیلع اب هک و () ( م) روید ( یدملا
 مرتع دلاو هخن کیا و ) . هنعیش هنیدم تشمل : ك . همیق هدهنیدم نشت : س (7)

 نده دم كنهعن هسا هخ ف E 6 یتفیدل و | نوفدم هدهنندم كنب رلترضح «هللادبع » یوم

 هنیزوس ردروهشهریغ تیاور یجنکیا و طقف . روبرت سوک ینکیدلدیا لقت هیدکم یی هبهبمک
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 یلچ ایلوا

 یخد ر, بودیا مدهنم هل نسهعلق بودیا حتف ناخ دیزیاب مرداب ناطلس هماقو هلبا

 ناخ مردلب اریز ردقوب یتمالع هملق رب ندانب راثآ ارز یدلوا انکس لباق

 هرک یدب هرجا هنسر اما یدتیا ناصع هرکرب نوا یرافک قالفاو هدنرصع

 هدنسیدب بوک هقالثا ندبانصینی ندبونبس ٌهعاق هدنسیرب ناخ مردلی بودیا ناصع
 ریما نوحیکیدشنی هرک یدب یک مردلب ناه هدلس رب بورق یراضک ید
 مردلب » هدنرلکدنا قطن ود كدلوا مررل نس مدیری اب [۱] هدنسزو ناطلس

 یرکسع رانا [۲] هدنشوزو یجدب قالفا یتح رلیدید « ناخ دیزیاب
 هثامع لآ رناخ رابا ید هدرصع لوا ارز ید( لس هلرافک قالفا

 نامرک قآ و یلک هدنرصع یناث یلو دیزیاب ناطاس ات یدیا رالکد داقنمو عیطم
 بولوا عیطم هناخ دیزیاب ندناتع لآ ناخ یارک یلکتم نک ردیا حتف نیرلهعلق هفکو
 اشاب دما دد هدعل یدررود هدنسح [۳] زو هدهلف ید تور و نهر ندالوار

 هباملاةلطلسلاراد ۲۵۱ هاب رمشبم حتف بودیا حتف ندنلا یکنرف زونج نسهعلق هلحرک
 قالطاندنسح هلقیدب یناغواكناخ یارکیلکتم هلساحر هدکدلک هلوممالسا نالوا

 كرلناخ ور ندرصع لوا رلیدرو نواهصاخ هدن مش یلوماب هدننرفهردا بودیا

 هدناب [6] ناشوطو هدجاغآ لزقو هیملساو یلوماب رلناطلسو رلهداز ناخو یلوزعم
 سودر نلوا هطلام ناخ ناهلس هدمب رازولوا نکاس هدنسهحیکی هضزو هدهضز

 :نراذاطاس نهرو نلوزعم راناخ رانا ادتبا بودباحتف هدنشرات ]٩[ (اتحتف) نسهعلق
 یخدو ( نورخآ ) هنس اما ردشلاق ندناخ ناباس كمادتبملق هدهتسهملق شودور

 ةدکدنا حتف نلوبمالسا یزاغ ناخد ناطلس حتفلاونا هدنرلخت ات ( ةبنط ةدلب )

 هدئشو ورو ید هقالفا : ك (۲) هدهنسو : خ ۰ و و 7)3

 هدنمهخدن س ۰)٩( (زسهظق) اسوص : ءس (۵) هلشرسم :ك (4) زوک طء2 (۳)
 رد زسهطق هدوا راژ هکر یک (اهحتف) هدنسهخس طب .ردزسهطق طقف راوهلکر یک ایف )

 ردهد )٩۲۸( یجتف كسودر هکوبلاح روسدا )٩۲۹( هلا دجما یسهلک (احتف) یکءدارو

 هد ٩۲۸ رتسرک | هکزاوردق وش ردیللوا (محتف) هلفذح كفلا یسورغود هروک اکو رلزوپید

 كنس ییا هلو رارعاش ..رولوا ورغود (اهجتف) نامزوا هسیایدنلهحبش هد ٩۲۹ طقف یدالخاب
 یسکنام هکكعد .رلرو رتسوک هلبرابتعا تیام .اضیب «تیادب ًاضعب یرلهقو ندبا فداصت هنیرلپآ

 (م) رویلآ ینوا هسربلک هشیال وق: كارعاش
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 یرهش شرک کک .شرفو

 ۱ شلرف و رّش شنات- لای رد

 اخ ر مدام ع تخت دنا ا ایی ی .راوت لر

 ترضح همهلالبج ندنسهلبق شیرق ین بوم رو اضر هکمردتبا صاصق [۲] بوروک
 یخدلوا رشود لخد بودا احلا هءور رصف [۳] هدهفاطا بودیا رارف ندرمع

 بورو یراغاد ناتسکنس پراص هدنلحاس یبایرد یسوابهرط ماش [ع] همهلالبج

 همهلالبج هدراید دوا الح ندنکوذتا ات رلهعلق بولوا نک اس هدنآ همهلالبج

 هدهیلبج همهلالبح هدک دنا حتف ینیرش سدف رم ترضح هدنآ رلرد هیلبج هلیم ات

 زکدقا هلدالوا یدب نوا تون هل رثلایاو لها | هرلیک ن ندنفوخ بوسمهلوا ا اق

 مان شلیروق هدنرلغاد هسینولوا یخدلوا رارراو [ه] هسناپشا بوک ندنسایرد
 بولک هللارف زونح هدلومالسا یرلدالوا چاق رب ررو نطو یاح هرلزو یاد

 ما ےک ارح ]تم نراغادمراپ ]اہداف مبا کا

 رولوا یموق زال بورو نراغاد [۱۰] هنیو هقزال . رریو نراغاد [4] سیکرچ
 كرەدأ راد و تشک نشوررف بورودزو هدنرالحاس انوط [۱۱] هدشب مان شرف

 شیرقوبا رهشوب . ردیا رام بودیا نطوت هدنا بونکی ینیمز اسا ربمع لب كاخ رب

 راج نالوا لام خروم وید رلرید شیرقو بولوا ,روہشم طلغ ندبنک ودنا انب
 هلا اشاب دحا یدمیس هدنتیالو لدرا یتح ردشعا ررر لصفم [۱۲] كلاس را

 لصفم یحراوت لوا یدبا راو زعرربسا رامرب هدنس هعلق نیس هنس [۱۳] زمعدالبق

 هکولم ندکولم هجا یرهش شیرقوب هدمب [14] مدنا ریرح هجلیوا ربقح بویقوا
 وزاب توق ندقالفا تسد هدنح را ۷۹۳ هنس دنا لاد[ تل وډ هدعب بودیا لاقسا

 : ط(ك «س(ه) ههمهلالیح :2(ع) دەك اطنا :۳(4) نزوک :۲(2)لاهرا:۱(4)

 )٩( هسک ارح :س (۸) (م) ردنالوا (رویو ) ینورغود (۷) هدیزابف :ك (4٩)۱هتناپسا
 ییدالعی عرق )ا ۳ AN E I FF )٩۲( شنل رس

 نظا ( همیاالیج» وش یغیدلوا شمزاب كفاّوم هر وک هنلق ندنخراتراجم كربسا یرام (۱۵)
 فرش لیسو زارا یدنک هدنسااعروضح تان رلترضح زعدنفا هنعهللایضر قوراقلارىع هکمروندیا

 اسر هدهینیطنطسفو .احتلا همور رصیق ینالود ندببس رب یئزج نکعلوا فرقم "لا مالسا
 (م) ردعلدا فرح هنقوو جا هسیاوا 31 .ردیلملوا ( هلبج ) ندرایناسغ ندیا 2

f تس 



 قاچ ایلوا
 كرهدنا لزانم.عطق ندهنردا بوشوف هیاغا دحا هداز زانغ ۍربقح وب زعیدنفا

 رک اناني رکپ الخ هدقدراو-هن راغ: لنعام:ا هدنوک ید نوا هللا كب نافتسا

 لا وینمراوهرفک [۱]ناربر,ندقارب لق وندللمسانجا یکیرکسعروبامجاما یقدلوا
 رکسعردق و ید قو یدوپب[ ۲ ]ندنرکسعام |یدیاهلسموقیحهناخبم وی هزوب و لاقحو
 كناخ یارک دم هاب ابا قاح و ادخ دم ه دازنمیحن کیا توقلافندنرهشلععایسا هما روبامح

 بولک تسار هراتفز اص را رگسع كس قرف [۳] هب ناطلس اغلق یارک ككرابم
 زسنوروبننایق هرجا یرهششای كنادغوب ادخدح بودیا راغلا هحنک لوا نوکلوا

 هثال هرافک هدتعاس نآ پوروا.یدجحم روناصرب هدننوک ... هام ... هنطنطسق

۳ 

 بولوا هتسح هتسح یرادبسج هرفک [4] صاقس هرزوا راق ضایب یرلراد

 هنبرابقع كرلزافک ندیا رارف ددع كيب هح بولوا هتسبافقرپ تسد یرلفویسل اةیق

 نوک چوا بودرکس هلب هلیغانوا زمفلاتف لاع یخدریقحوب بوشود هلا ناطلس اغلق

 هقای بوغارب لوباج هجک نوک چوا یخد ندنآ بوصب مدق هنتیالو قالفا هدهجک
 نمظعرهشو بولا راعانغلامو ریسا ردق ... بوصاب یرهش شرق, هلقفلایلع ةقيب
 "[۵] شیزوق وندنا بولواربا راک اخهدن رب مظعمرهش ردق لوا بورواهدورع شت آ

 هدنکوا یمهعلق کوکر ندنآ بولآ ناوارف لام ردقلوا نانحمه بوروا نرهش

 بوزونروباط كزىغ ى زح لوا نالوا كناوح [*] هبهع رزک ذم نالوا یی قالفا

 ةلرللوحناح یرارافک نالوا فسلاهنق بورع ندع نادد نرکسع كيب قرق

 هدنحرات ۰... هنس هدالاب یرافدلوا باق دلح بوروا نیراودنک هان وطرهم

 ردقو ثحاح ةمنقر .رارکت هنلوا رظن ردشعلوا ریز للصف زعرلارغ وب
 لوا دعا, راثلات فارحا یرهش شیرفو روک دم هدرصع لوا مالک لصحم

 نادابآ رهش لیمو رومعم ردفلوا شیرقوب رپشوب بولوا هنس . ۰ . ورندنامز

 شلوا مار غاب ایوک مکشلوا

 ساقبب :.س (۶) هتیاطلس : ك (۳) ندیرکنع .: 2 [۲] قاری: ك سش ۱1
 یدرعود (۱) شووقر : ك « س (۰)۵[ (م):ردنکع قلوا ( شایقس ) یمورغود ]
 ( م) ردیللوا ( هنه« )

 سم 11 =
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 یسهبصق نامروا یلد

 یرلهرفک نوک انوک عج هدنوب هجیکچوا نوک چوا . ردراشا نیز رلهرفک نر
 ندرایدوبهنب بودیا اشاعو ریس یرازفهزکک اپ هنهر رسویرلهنانز هرهج وناب هبوبمو

 باوع ]اوما ,ماهتعاس ۷

 نامروا ىلد ٌهبصق لزم
 نامروایلدو رولواطولخم[۱] هنایوح رهن بوک ندهبصقوب بولکندلدرآات یرهم

 ندنا ردهبحان رومعم رولوا قلرایو هقشاب اما ردلکد هبصق هقشاب ردرلارق یمهحان

 وخ هوال رهن نکر دک هرج اراغاد رومعمیلحاغاهدتعاس ...بوقلاقندنا (نتروک ُهبرق)

 (نجهسیهرق لزنم ) هدرب رازنرب هدنرانک [۳] شحرا رو [۲] یووژار رو

 ندنالو قالفا بولک ندن رالس یالو لدراهدناحرازو یسهلح رار موق ص و

 هدتعا ه بوقلاق ندنا رلرولوا طولخ هبا وط ره تو

 شدرق و ےظع ربش قالفا تخت فاصوا
 اشابدمم یلوروک هدنرصع عیارناخ دمت ناداس هدنخرات [4] ... هنس امدقم

 بونابق هشایرهش بودیا ناصع نطنطسق زسنورو هدنادفب راید نکیا مظعا ردص

 اشابناعنک هدقالفا تالو یدنابایو بارخ نرارهشیغاحءاو لار او لایا

 «یلحهنهم» مورواناوج نولوا یوللوغوا بوو هدنلا [ه] ناطلس کتا ناطلس

 قرق بودیا نایسسع بولوا یب قالفا نکیا ناثع لآ نادناخ بح نوملم نلتید
 یلضف هدنبسهعلق یوک ر بورع ندحلق هدقالفا یراناکرزاب دم تما كس یللا

 بودایق هدکوک رب یرلاشاب هو اشاب یلع هرق یانقو اشا نالسرا ناخو اشا

 بولوایعومسم كناشاب دم لور وک یناصع یبنادغویو کودتا كنج مرک امرک

 هادغوب كب نافتسا[«لربلد ییغواكکب لوبل نالوا یب نادغپ ان اس سوبح هدهلق یدب
 ۲۷ ] اغا ىلضف یساغا رزق بولوا یسافا قاحتس اغا دحا هداز زانغ بولوا كب

 .شخرا :۳[2] یاووژار : 4 ۲] تاو : ط . هاو : س :هباوط : هل [۱]
 كمبار ناخ دمت ناطلسهدهسیا شلزاب هلو ] (۱۰:۹) :ك ]٤[ شحرآ ب . شحرآ : س

 ناطلس اشاپ نامنک : ك [4] [ (م) ردشلکاب مقر روك ذم هلقلوا (۱۰۵۸) یسولج
 اغا یبص ا نت . اغا يل وم : 4 [۷] رلد : ط « ل ء س[٩] ناطلس كنا

 ۷-۴۰ :یلچایلوا تس ٩ 6 تس



 E یلّخ ایلوا

 بولآ رلقیفرو رلایاده هلبا رلهمانتبح اباطخ هنکب قالفا نداغادم یملسملوکنو

 هنیسهلق لوچ هدوشرف رارکت بولوا راوس هب يک رب هني بوشلعادو هلبا بابحا هلج
 بولآ راقفر یخ ندنرادزد هلق بوک

 ودیا نام یراقانف زمغودلواهناور هنیرهش شهرق» نالوایتخم قالفا
 زاراکش بويا رلارغ ةرك هح بوديا تحایس ةرک هح [1] یتالسو الوا

 ةتعاتن۳ هنبناخ یقرشندنسلف لوح الوا ككدنا نهم هاك اشا ءال و اما قذلآ

 (ناشموتهیرق) ندنا (جولزا هبرق) هقرشهنی ندلآ زدیسهبحنانهلق مزب ( نییوم ةر )
 :درلارق زومعم ید هدتغاتس ه بوک یژانوب کردی رایوک الفا روننعم رلنوب

 بوک قدنرلغاد لفرا هدنزانک یره [۳] نشو هنب [۲] ( ننوانایرف ) بودک
 بودنک لس ةفرظ یطاب ندنآ ردوتش كجوک ریشیرق [4] کرا عظعره

 [ ه] ناشراو ةرؤممم شوراو لرم

 رتبهدربیوم لاب تح ردیرلرب نادابآ تیاغ كنتبالو قالفا کردقلرایو هقشاب
 هدنرلقالطاح كرب لوا یراتنغزآ كن رایرآ لاب بوالتاح رارب ندراح تدش الثم

 بوشیش رار, ندنغدغی هرزوا ترفوو ترثک رارومغی هدنرلمایا اتش رلاق بواب لاب

 هدر یعوم لاب هدنراید قالفا هتشا راقبخ هرمشط یوم لاب هج بولود یتراقراب
 هسک نسکس هنیرایوب ودهیحان یللوصحم تیاف هکاقح ردوب یصا كنيراکدید رتب

 رابه نتیالو فارطا بودیا تموکح هلبا مدآ زوبنل آ یرایوب هلبا قالوا مازتلا
 یلرطصتم یدیو یلهاخ كم هدر, رازی عساو زود ر یسەبصق اما  ردیا رود

 رازاینعی روياپ مظع هرکرب هدلب هدرهش وت ردةبصق ییناکد زوچواو یلکاج رو
 انوک یرلناکرزاب كمورو محو برعو دنسو دنه هخیک قرف نوک قرق بوزود
 نکیا هدنآ ریقح ادخ تمکح رلرلآ غاتمن بودیا تخورف بفورتک راعاتت توک

 رازاب رافک یلفابلق ینمی یقابلقو یا هر یناهج یدنآ یربنوگ اریک تّمج
 هككؤا :طظ ءك ¿ نس [1] نشولاب :ك « ش [۳] نیسولاپ ك [۲] هدتالووب : ك ]1

 ناشروا : ك « س ء پ []

 دعا هو
ss aS 
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 ىس هءاق لوح

 لوچ ٌهماف فاصوا

 قالفا هنی هدکدنا حتف ناخ دیزیاب مردلب نس«ءلق یلوب کین هدنحشرات ۷۵۵ هنس

 یلوب کن هدندناح قالفا هرکصندکدنا حتف قالفا رارکت بودیا نایصع یسرفک

 هلا قالوار لئاتحو قاطب هاغلاةباغ اما بودا ترشابم هفعای هعلق و هدنسوشرف

 راو راغو هروطلوح كبزو هرک هج نيل اسع عیجو ندرلایار و ایاعر هل

 [1] بونیا هغاطب لوا بورودلود هرلهر وطو هرالوح یرلک اشاخو راخ هله هسیا

 لوج هبهعلق و [۲] یوق نوح رلکدتیا انب هملق وب هلحم لوا ندنا بودیا بلرپ بل
 هلعغادوا كح هملق لوحوکر  ردیا هطاحا مدآ زوبحوا رادام آراد رارید یسهعلق
 شوراور ناخمردلب نیا دم ناطاس یلح هنسهرشط هدعع رلرد یخد هلق هب هعلقوت

 هنیرانک انوطرهن یربو هربیر, بوکج راوبد هقنلپ نیتم هنفارطا بودیا انب ریفص
 رودمر یک یسهلق هطلغ رلاق هدای روا یک هعلق چ ۱ یسهعلق لوحوب بودیا راویق

 نارادزد هدنحما ردیلاثمهمف یروس یلوتروا هتخح هردنش یتسواو هلق عنصم یلشام

 هدنکوا یسوبق صد كوجوکرب هقرشبناج ردقوبیئرب یریغ ندناخهبجو رابناو
 بولوا هناخ روحوا شوراو یهدهرشطاما ردوربوک اصآ یر [۳] تج

 هحرک ردمازلا ها كوب نوا ردیصاخ ناطلس هشیاع رارولوا نک اس راایعر
 هدنمایالو قالفاو ردتبام هدنمکح یعاحنس لوک اما ردهدنک ا قالفا

 < هل زع راتآ هنن ندءءلقو هدعب ردراو یدودح ابلاغ لخر كحهدا تعارز

 بودبا رومع وشرق یانوط رهن بولوا راوس بیم

 لوک هملذ فاص وا

 رررحشیتخحت کب قاحنس بولوا یحتف یزاغناخ دیزیاب مردلی هدنحشرات ۷۵۰ هنس
 نسح یلح یدمش اما ردشعلوا ر رح SHY هاا دلح یهدالاب یعودنلوا

 ندراغا [0] رع بودیا رلتبهحک چ وا نوک چ وا هداغارمع سکر چ ]٤[ هک اشاپ

 :ك [4] بشخ :2 [۳] قالفا موق: ك. یوق قالفا : س [۲] بو ۲ : ك 1
 یان (رع) ز قحا هدهرابع] رع یا : ك [ ]1 [ (م)ردنکم هدقلوا (یلاشاب)] یک اداب

 [ [م] ردنکمم قتلوا (نداغارع) یسوغود هلتهج

 سا 6٩۳ س



 ېچ الوا

 یلهاخ رومعم زو ترود یلانب مکراک یلوتروا هتخن هردنشهلج بولوا عئاو هرزوا

 روییدباانبزونهراجترب مانینطصم یجاح یخدی | راو یعماجرب قاجنآ ردکجهبصق
 رکننالاحراویزفحناخریو یرلقجتاکهردق شینواو یسهکتروهسردمر و یدحسر و

 رداضق فبطل یلارق هبح انه راپ شمه لس ه اب هما یللازویردةلاداوب وومدنک اخیغاحنسیلو

 تیاغ یساوهوبآ و ردرلغابیارس رغادکهدنسهسک | كرهش یرهجابو غاب هلجو

 هبیگربرارکت بودیا اشامت یندنوب  رارنک هلتراجت کردرلارقف یسیلاها  ردفیطل
 بولآ رلقیفر ندننما [1] رای وب ندنا كد هنفرط قالفا وشرق بولوا راوس
 نامهم هدنیوک [۲] (هقنابهیرق) ندنا (نلوودٌهیرق) بودیک تعاس ۽ هقرش بناح
 یرلرک راب قالوا [۳] ندنرب سه رلهرفک ییدرو قبفر هز كراراب و هل بولوا

 موج هز رزوا هلبرلحلق و یرلبراحو یراناپرط هدنرالا یرلرفاکیوک هله نکرراقبح

 مالغ رب ندرلنآ بولوا حورح تآ رب ندزب بوک زمکنج مظع تعاسرب بودیا
 نکشلواغ راف ندکنج بود ردنداطخ توق تفلاخ همومع راک رخآ بولوا در

 ندورک ادخ دح نکرروتک بوبقلآ زعآ رب مزب هنیرب [4] یآ رب نلوا كرانآ
 [*] ندنیفم یخدزب زسردیا كنج [ه] كربزسبویقل | یز بوشتب یرارایوب
 هرفکن وا یسادختک یوک وید قدلوتروق زونه ندلوارسا ندنلا یلناغعو راتات

 الآ یربتآ قالوا هلبا روز نکردک بولوا قبفر هلمزب ندنا یدروا هغزاق
 تمس هدتعاس ه بودنک كرهدا راتحصن وند ردراصام یرلءهرفک قالفا و ارز

 مظع رهن بونب هبېک رب هدنوب ( هلرق ةيرق ) ندنا [۷] (نلژا ةيرق لزنم) هقرش
 یرایدلدراات لالزبآ رهنوب كدا مارآ لهس هدفرطوشرق بوک هلک [۸] یوا

 هیات وط رې بوشیرق رلهرغص رانا ددع زوبحوا هحنلک هنشالو قالفاوب ندنرلالبی

 رولوا طولخ هيه وطنالوا ]٩[ نارهنل اما هدنبرق یس هعاق لو هدنسهلب اقم یس هعلق یل وب کین
 عاتم هنیراتال وی لناععندنشالو قالفابوبلشیا راقرحوراهاقو رایک یقافوا ضیب هدنجما

 تعاس من بودیک هقرشبناجهنب هرکصندزمکیدنا روبعهلیک یرهنوب  راررتکب ورک
 < 2[ 4] ندنو .یرب یه : ك [۳] هقناب ةيرق : ك ءس [۲] رایدو : ك  س. ]1

 رابنالاما : ك ]٩[ ینیلوا : پ [۸ ] رلژا : ك« س[۷] هدنیق : ك «س [1) كر :س

 — 4۲ تس

 OC تشک یر نجوم نیو یا یا



 سا لیژ

 رب كلارق [] یام هدیوک [۱] ( انلوقوف ةیرق ) ندنا ( قودص ٌةيرق ) قد
 دنا ردمارع غاب ًایوک کراو یرلرطصتم مظعم یانب رب هدنجما راوتشی: نامروا

 ةنفرط قربشم هدتعاس ۳

 لبژ "هلکسا لزم
 ثالدرالیژ رهن ردیوک روید رومعء ددعشپ یلهناخزونشب هدنرانک لیژ ر

 زوم رروطوا رای ون هقشاب رولوآ ظولخ یا وطرهن هدلحم وب بولک ندنرلغآذوسارپ

 هبیکرب هم رامادخ چاق وب ریق بویق تنافا رایوب هدلیژ ةیرق وب یرلتآ و ودالکسا

 ۱ هدفرط وشرق بولوا راوس

 اووا هار هتلف تفاضوا

 اووا هار هدنتیام یمآرح اووآ ءاز هدنبرف یمهفلق سیل ناتو تیالو

 هدنزانکانوطوت ا.ا رارولوانک اس رانابوچهدنحما راو كج هعلف كج وک هحارخ مان

 هدن رات .. ۰. ةنش یحاف رد ..۰ ندنرللارففرص یش رار وفم تباغ اووآ ءار

 ین رارب یضعب كن هقلق حتفلادقب بوکچ ترسع نکرذنآ ختف امآ زدناخ دیزتاب مزادلپ
 لقاروط رب هحشراوتیرارانک ًانوط هدنشاب غادرب [۳]یزاهللوق الا رذشعا عذهم

 مایا رورم اما شعا انعر هقلق اس شاط یدادنش سم لکش هرزوا راب یراصو
 قاحتا هدنجا رقهدالوا بارخ هدایز ید بولغار ندزوک لا قالوا لیا ما هلا

 ناطلسامآ زدقو لات ربآ یرظزاژ یلاح ناووربو قار و نسل هد

 ةن وطیرهن ان وطزافک لا هج وق نالوا کی یقالفا شعا روم تاغ هدنادحا

 عالف هراپ شخزو ةدنرانک انوط كاع لا ةلرکشت رافک كييزوب فودیا ناصع
 نوحیکنآ ردا بآرخ بول آ هرختسن ةصب ینذدةعلفو ةدکدنا تراغو بهت نرارشو

 هلیغالوا عقاو هدنسالعا ههرذ كدنلب هوك ر و رذدکد رات یا هقلقو ورندنامزلوا

 ندهعلف ىشوراو ىنا امآ رذشمانرآ رات بولوأ زجاع نذمقح توتا هبةعلق قلخ

 یرب یرت هطرنصیلربابزب یترلوا هل هدفنغا ةرذزت هدنرانک ان قطره ینشا مدا زوب
 یرلهلق : ك < س [۳] ینام هدنوک : 2 [۲] انلوقوف : 4 [۱]

 س عال س



 یلج ایل وا

 نره ورپوک وب دلو رقح FTI کردانبهلوط یناسارخ لج کر دابا یر لان
 یدیا كرک یتلوا ۽ هڪ یرسچ زوک ییا نوا هروک هنیرلهاب اما را كمر

 قالفا هني بودیا اشو ریس ید نرلبایسا رو كنيرهعلف نروسو [۱] نره وسو

 لزتم ) پودک هرجا ناتسیهشیم یارحم تعاس ۾ هفرش بناح ۾ ,دنک اخ یتالو

 [۳](قشو ړو لکا لزنم) بودنک تعاس ۽ هنفرطقړش هني ندنا [۲] (ند رولفُ ر

 کردهیرق رومعم يلوا زوب ید و ]٤[ ( تاغلق *لکسا لٍزنم ) هدتعاس ۳ ندنا
 [ه]یماتشپبط كنيراهکسا یرانک انوط كنتيالو قالفاهج ردا مکح راوب هقشاب
 كن وطبولوا راوس«یکرب ب وغارب زع رلتآ [+] هدزاوکیوب ریقح ردهدنلاكرایوبوب

 بوراو هنیدو هعلق هدنفرط وشرق

 ندو هعلف فاصوا
 هلبااشاپ میهاربا دېش هداز یضاق یساشاپ يلوب کیل هدنځ راپ ۱۰۷۰ هنس هدالاب

 ردشناواریرح "الصنم یناصوا كنبرهشو یبععلق نيدو وب نکردک هنسانغ راویوا
 هدنناطلس قوس یدمیشاما ردقوب تچاج هدیرجن رارکت هنلوا رظن . . . دلچ

 قالفا [۷] هکمتک هنب ندنآ بوشوروک هلنا راعدق راپ هو بولآ رلعاتم ضیب

 هنفرط قرش بولآ راقیفر ندرایوب رحبلالع بوایب هدنیوک تافلق [۸] هدنفرط
 [4] ( هلوقنسپ هیرف ) ندنا (ینشیوب هیرق) ندنا ( انایوپهیرق ) بودک هبناتسرفاک
 رشپ هدنمکح یرایوب یسهکبسا تافلق یسهمج رلارقوب [۱:] ( جروا ؛یرق ) نیا
 ندنا ردیرلیوک هرفک روم یلرطصتم مظعءانبو یلهجابو یلغاب یلوازو رمشیتلا
 شموقهیرق) ندنا [۱۱] ( برق لزنم ) بوی هلبا رلارج رازهښیم هدتعاس ۳
 [۱۳]ییژرع رددنک رومهم یلواكيبو یلرطصنپ چ وا هدنرانک لژرع [۱۲] ( یت
 رولوا طولخم هیانوط هدنکو| یسععلق اووا هار برق هلحم وب بوک ندنتیالو لدرا

 س [:] تافلق : ك [4] قوشورو : ]۳[  ندرولف : ك [۲] یروس : ك [۱]

 Pk ك [۷] هدرایوبوب : دل (1 یعوصخو روما میچ : ۰ (زسوطق) یساسو با

 : ك [۱۱] جروا : ك « پ [۱۰] هلوقنب : پ17 بوک هنفرط قالفا : ك [۸] هللا

 لي رم : ك [۱۳] نبت شموق : ك ؛ س [۱۲] قرب

— t۰ --- 



 یس هعلق یرهوس

 اهم کنج هدنراهعلق نرهوسو [۱] نرهوس بودشا راسک اخرافک نکجهلک ءراعالق

 بوداكنجهل رافک لارقیدب هداوواسوق راکدنوادخیزاغادخ تمکح راررودبولوا

 هلم یلارق قالفا نالوا مزبنم بولوا رفظمو روصنم بوربق نرکسشل لارق یدب
 ینکشا یرالوغوا لاحم یزاغ [۲] یلهبواب نکردیا رارف هلیبنج دونج فویسلاةيقب
 [۳] نردوسو نهروس نالوا هرزوا انوط هربف هوق نیرکشل قالفا هرکس
 تازغیرارافک نام هدیاروبع یرسج ندماحدزا ها غوا رافک هنیرسج كن رلهعلق

 بويل راصا هنیرابنابز منهج نیراثبخ ناج رافک كيب بودیاریشمشهمعط نیملسم
 قارهروا لق بود هللا هللا نیدحوم شوبج ناه هعالاق رافک راتود حلق ىلا

 نراراید لدراو نادغوبو قالفا هدهجک یدب نوک ید بوک وشرق ندنرسج انوط

 [4] نرهوس تمالس بولوا متخء هلعانغ لام راداقوب بودیا ترافو بابیو بارخ

 هصح هنازغ یراقدوق یهظفاح «هعلق کیا بولک تمالس هنراهعلق نرءوسو

 هنسارح اوا صوق منتفم هلتمالس بودیا مدهنم اجاج هدنسهماق کیا بوریو

 نک ردیا اشاع و ریس یرکشل نالبرق هدارح راکدنوادخ یزاغ گراهسروک هدن راکدلک

 ندنرلءرا یرکشل ككرفاک رلرید [ه] یالبوق شولیم هنمان تسدریز رفاک رب ناه
 رکسعهدیرفاک هچرک ردیا دنهش هروا هروا هلبا قا یراکدنوادخ یزاغ بوقلاق
 رامرات مالسا رک اسع یدتک ندلانارق بحاص هاشداپ هداف هحاما راردبا هراب هراپ

 یمماجیهدنای هحیاباق کسا بورتک ههسور نهرش شعف كناخدام یزاغ بولوا

 یرسج یودناانب هرزوا اوطوب رافک هدعب هیلعلا4حر  راردیا نفد هدنسهحاس

 کک هنیراتبالو قالفایرب هنیرکسع ینانع هلزعرربدت ءوس زب بولوا نامشپ هنفیدپا
 هدعب بودبا باسو بارخهرزوا انوطیرسجروت ذم بورشوارکسع وید رشع الو
 فسأت [4] هنفیدق یرتسج بودیا عاتسا نغوداوا.دهش كناخ دار ءداوواصوق
 یرپ, هبوط مکنحق اما ردشلوابارخ رسجروک ذمورندرصع لوایدما ردبا

 یدادش همدق ییا نواهدنحا .اوطالرسج روک ذم تقو یغودلوا هدلزتت هدنیآ زوم

 : ك [۳] لهواب ط [۲] ( شنلاکر+ هلا هجشفواو ؛ مرک نیس ) یروس 2 (۱)
 هنم رلقدقس ك [1] یلالبوق : ب [۵] یروس : ك [6] نرهوسو یروس

 هتتس ۶ 4 ےس



 يلچ ایا
 ددع جاقرب بولوا راوس هز رات آ ندیوکو  ردناماونما یراتبالو اما . رد رللاظ

 بودک لزم قوا رب بول رلقفر هرقک

 [۱] نبر هوس قستع هملن فاصوا

 رک رس هرزوا هعلق و ندنسهعلق هردنمس كي لای یزاغ هدنحرات ... هنس

 صد هلبراشاط بودیا باو بارخ هللا مل ندرهح هملق و هدکدنا حتف بولوا
 ًاددح نسهملق مالسا حتف بور هفرط وشرق نراپوط و یرلهناخ هبجو یرلویق

 كيهعلق و رزود یرلدلق یضمب هدنرانک انوط كنسهعلق نروسو الاحو ردبا انب

 هدنتسد كنسراجم لدرا یالو قالفا هدنامز لوا ناوناپ  رات لوه یسانب ببس

 [۲] یوورصو ووهلبو نیدوو یر مالسا حتف هدنفرط وشرف كانوطو یدیا

 یرلرفاک قالفاهلح یخدرلهعلقنامان [۳] یووا تسرویلو کرو هحفولو هغوقسلو

 هدنرابناح وشرق كنانوط ندنسهعلق نرءوسوب هدعب شعا هدنرللا یرالوغوا زالو
 انوطنابوقل ام هجوق ]٤[ یاب قالفا نوجما كم هرلرهشو هراشوراو نانلوا رکذ
 یرلرک کربد هفوصاآ یرلک اره کردیا ات مظع رسج رب زوک ییا نوا هرزوا
 یسهعلق مالساحتف ینعی هدنشابهوا كرمسج بودا انب مظع ٌهرطنق ضلرعو لاع ردق

 روق مانوید [ه] ( نهروسن هعلق ) هنمسا بودیا اشنا یخد مظع هعلق رب هدنفرط
 یبانوا هرزوا اوط رې هدر هنرواو هعلق نهروس هدوشراقو یمهعلف نرهوس ونالاح

 ساسا رمسلابجاو اما .سشللق یرلان رثا قاحن آ كنهعلق کیاو كنامتربع رمسجزوک

 هوزواوص یک انوطرهن یرسج [*] نیعالق چ واوب هدرصعوا اما راو یرلامتربع
 كيبزوب هج كرك قالوا یحاص ههاقتوق یلیخ كما انب مظع رسج زوک ییانوا

 هدنشرات۷۹۱ هنس ۶ شمرودبولوامدق تباث هرزراانوط رهنمظع رسجوب [۷]

 ه وردآیلارف مور ینسهعلق هب ردآ بوک هنیراید مور راکدنوادخ یزاغندنرهش هسرو

 بوکساو نیرهش هیفوصو نرېش هبلف نالوا نودک ام كوچوک و بولآ ندنلا لارق
 هدن رانک انوط بودیا حتف راکدنوادخ یزاغ یرلهنتم عالق ددع زوی هاو نسهملق

 :ط .اووا تشر :ك [۳] یو رضود : 4 .یووهرصود :س [۲] نرهوس : ك [۱]

 لن ١ش [۷] كغالق : 4 [1] نارو : س [ه] یا :ط« كةس [] هوو" تسد

 تن 1000 ۸ ةن



 یالو یالفا

 یراراجتاقنع هدنجما راویناخرب هلم و راو یمانشور ماج اوهشوخ فطارب هدنچا

 بتکم ددع شپهلج و راویاشیورد هبکتییا هلجو راویالاع هسردم ییاهلجو راو

 قلاب ددع یللا هلحو راو یناکد هناعهبج ردق یللا هپنرانک اوط هلو راو ینایبص

 تسود بیرغ تیاف و ربیراناکرزاب قلاب اقنع یقلخ هلج اریز_ راو [۱] یرلیرج
 ندنعودلوالدتعم و فطل تاغیساوهوبآ و راویراهنسک |دخ دی عن یو | رقف بحم و

 هل ردلوا یمکج كنیوص انوط اریز  ردراتسرپ قاشع تیاغ یراهوبحمو بوبحم
 ياسا یلدحرسو قابلف یزمرف هله و رارلب ید هقالفاو هک رولو هخانشوب يلج

 ردراقوذ لها هل رالاپعو لها یسانا هلج بولوا ءرزوا ترج ېرلپور نر رارک
 یفرایم بابرا بولوا قلخ هدراووه نکل رووا كعد ردلکد [۲] رابق وزوداما

 كود وداع معاح و كل ودودیللیدو زوبفیا هدرازاب ی وب راج يراتکب هزات یقاجحا ردقوب

 چ وانوک چ وا هدړېشوب ردپاس تياف یمهچتابو غاب هدنجراخلرهش یتدو رارلاچ
 بوبیا یند راراکشو دیص هنوک هج هليا اشاپ ناڼع قلاچ بودیا رلافص قوذ هچک
 بوډا روبع ییانوط ړی مبا زع ران آ پولوا زاوس هبیتشکرب ندنآ

 قاع قالفا تالو فاصوا

 رلا نع هرک وا بودیا رلاشاعوریس بوک هنیراید قالفاو هرکه زکر رقج و

 یرانابصقو ارق زمکیدمروک هدرافرطو اما قدلآ رلعانغ لام هنوک ها بودیا

 هدنرانک انوط رهن هدنسهلاقم كنسهماق مالساحتف الوا ردا نامب

 [۳|س ارچ برق لزم

 چ واو هسنک ېیاو ردرلهاخ سوحینم زویکیا هلح بونلوا ثکم هدنوب

 كمد ادوو وینی كعد رای ردک اح رفاک رابوبر, ندنفرط کبقالفاو .رورطصنم

 هرکشلهرفکزویشب ردهدنلارایوب ]٤[ ینابجرجویماسبلص كنيحا ووب رووا

 تیاغ هبایعر رارفاک اما رک اج ءرلیوک لاثم هبصق مراپ یللارو هلح ریکلام
 یسلوا ( ربخزود )] رلبقو نود : ط . رلیقوذود : ك [×] یرلنزخیبقلاب : ك [۱]

 یانجو مرجو یسایسو بلص كنيحاوو : ك [۸] شانرچ : ك (۳] | (م)ردنکم
 بس ع ۵۷ تتس



 یلج ابلوا

 rs لاب شرإقر الصا ندنحا یمانوط بلح لوا هجراو هرب كالتجاس ييا

 یرلبچاوم هیسیا راو رلهبلق ردقنره هدنرانک اوطو رولوا دص هدتنلا بویاوا

 هاوي شعب كنيکب یعاچنس نیدو عردتناما مظع رولوا لصاچ ندنرانایلاد قلابوب
 هفیظو ندهمطاقمو ید يرلتارفت هلج تنیرلهعلت وزوا ىج ردهدنمازتلا ها
 هجرانک انولپ هنفرط يترتمهدتعاس٩ كرم دیاریس يرلاشاعوب ریقج رلرلآ نرانعم
 كرهدیا ریس ا تخرد

 مالسا جتف هملق یانب ینه مالس راد رمش فاصوا

 ا ا یلاب زاغ نادنرلاما "ناخن دم حتفلاوبا هدنخشرات . . . هنس
 هراب شم زو یسهحنانو اضق فیرش ها یللا زوی هدننکاخ یغاحنس نیدو هدنتلایا

 یراتارف هعلقددعزوحواو یرادزدو یراد رس یرحیکیو یریادختک هابس ردارق

 ریابرب هدنرانک انوط رهن یسهملق ردراوینبما جارخو ینماقلابو یرادچابو یسقحو
 ردرلهلف نهتم ان رک راک دم رس یلوتروا هتخ ددع کیا نوا عدم لکش هرزوا

 [۱] هعلق هدنرزوا وفو لوق صدر, رظاب هبهلمش و لقدنخو یلراوید تاق کیا هعلقو

 یمهعلق رادام رادو یلوارادزد هدنجماو ییماح ناخ ناملس یلهرانم هلوط دنا

 [۷]هلوتنالوا ءدنرانک انوطو  ردکچ هملق ناتمرب انس شاط یدادشرب مدآ زوب كنب
 تاق چ وا یفرط یرپن انوطو زالوا نک اس هسکرب هدنرجا ردبارخ روا هدراصح

 ردلکم یرلحالس تال ۴و هناخهجو ردراو راپ وط رظن ی مدنآ اما ردیراوید هلق

 ردراو یشاط یمالصم هزانجو یئادبم هاکزاع رب هدنکوا یسوناق هعلقو

CNنوریب شوراو  

 دډع زویدرد هل حو ردیارحم درود هله ېشوراو همشط هدنفرط هلبف كيهعلق وب

 يناقوفو یناتج یلونرواتمهرک نوکلمل ایرنک | و یلوترواهتخت هردنشو یبحابو ىلغاب
 يرلوا اشاب نامعقلاحو اغا یطصم قلاج ادم اما راو یرانادناخ انب ړک راک عساوو

 وییرج هل و راو ېراناکد ددع یللا هلو راو یراوبق [r] هبروت مظع کر دفلکم

 هرو ظا هژرو : ,K1 : 4 [۲) هلق :ك ءس [۱]

 س ۰. بس

 یا سو شن سر مي rE Da لا هند ید اتکا تک تک



 یرلوص یروماح كنانوط رهن هدرلانق الاب یدق مدآ رشت ردرود هدنرلانق كرلاراغم

 دارهكمتک یرابا ید ردناملاع روظنم الح كدروک نرلتمالع كنکبدتا نایرح

 بوروا هلیرلطانف ءنعرلهرهچ یرلشوق هسهراب ردق نجرووکو قالج اما كددتا

 یخد و كدنود هیورک بولوا یاوسر ندنتساجن یشوق هساراپ یرابایسا كل ضیا
 لوزعم ندنرهم ترادض اشاب دحا کلم مدنفا هدا ۱۰۹ هب ریقفرتک ریقحوت
 یرظان نیدو یلوقو ندهعاق مان قحسور بوللوا ناسحا یللایا یزوا هدقدلوا

 لوا بودیا تحایس هرک هڪ هدانوط رهن لحاوس هدکدردنوک هکمروک نسهبساحم

 روک ذم كلارق ناونای روک ذم هرجا انوطرهن مکیدلوا هدلزتتردقل وا انوط رم هنس

 هراکشآ رلاراخ كنس لوا ردق یبهثج لیفو یسهبق ما یعودرودلود هدوبق صد

 كمروک یوبق صد با راهسمم ددع زوب هڪ هدنرانک انوط هدلم لواو یدیا

 یسهعلقمالسا حتف یدس بادرک نالوا هرجا انوطو یرب كنوبقهدلوا ک یدلوا

 مدآ ینلنلاق كنيرلرمد کردویق صفف مد ردقیسویق یارسرب هدنرانک رایرب هدنفرط

 ردشلوا قرض هدنجما روماج ینصن كنوبق هلا مایا رو اما  ردراو هدنفلنلاق لب

 دا یهاشداب نامع لا یدمشاما ردشلاق صفق صد ردق یدق مدا ر یسراقو

 صا قاتقآ ندنما یارسقآ كلوبمالسا یانوطرهن بودیاریهطت نرالوب هسندیا

 هدیزیاب ناطلسو هد ناطلد یلاعتقح رولوازآ یش ردیک هنیزخ قوچ اما ردلهس

 یربغو هیانوط ینقلخ لوبمالسا هلج نوسلیا رلتخر قیرغ قیر هاملس ناطلسو
 ان وط یتلخلویمالسا مکشعا لوا ی-هىلع تادا ص كنالاعت قح رایدعا جاتحم هوص

 طیض بولوا هدتعیطهقشابرابک و رافصولابعو لهارلهسلوا شمحارک اراهیمجم ان وص

 روک ذم مالک هحش یدرارولوا ناصع بحاصیراناوست هه اطبوبلوا نکمیرلطب رو

 بودیا ملست نحور بوکجدرسدهآ رب تجمروکنکدنودورک كنانوط رهن لارق ناونای
 یخحراوت مان ناوناب هلسمان قاحا بودما نفدهدنرید یشاب تر زینشمن كناونای لارف وای

 هدننسام ران استشک ناحالم عج کر لاق مظع بادرک یودنادس ىنا وطهد و اق ریمدو رلاق

 هح راو هنسهعلق مالسالاحتفات ینشا ندوبف صدوو رد ويف صد یقافا رومشم

 ردیرانالادقلاب ردق زوب رحواو رشکبایرلارا كناطآ ره رداطآ اطا هدنجحا انوط

 س o0} چ



 ناال

 ملعتو دیک ات و هیبش وید [۲] كروبوق یبوص [۱] بونا رلمدآ جاقرب هنا بوک
 ینوک ادتبا كنهطرومو لزق هلوبمالسا كرهدیا عطق لزانم ناونای ندنا بودیا

 راشهروبوق حابصلا لع هدوبق ریمد هتشا نره انوط شا رصعتقو رکم هدکدرک
 ناونایناه هحدیدلک ین وصانوطینق مشادنرفای هدقدشل و هبوقنای یشادنرقناونی ءدحوب

 یک تروع الاح ردیدروبوق ندوبف حد ینانوط حایصوب» ردیا بولوا رورغم لارق
 ناهه د o بوشود همدرآ یک كپوک و [r] مدرک توب وروس ندنجاص

 ندنسهرد ینوک [4] یلدارا هدنبرق لوبمالسا انوط رہ لجومع یادخ تمکح

 لوس یلوقرب بونود هیورک انوطرهن ریدق یحصاب نکراقآ هلوبمالسا ینشا شوقوب

 لوک بوقج یک ایرد ینوص انوط بوبانیاق هدهجهمکچ كوچوک یلوق رو هدهحکچ
 :یلصاكنيرللوک هحمکح الاح ریشیرق هزکهربم یخد ایرد بولوا طولخبایرد بولوا
 هحمکح كوب هدننوک ناخ مهارا سولج هذنحرات [ه] ... هنس کرد انوطره

 ینلاب لوا اغا ینطصم یلوبق بوط بوقچ ینلاب هیرومرب ندنرلقلاب انوط هدنلوک
 هتخت ناخ میهاربا ادتبا رروتک همیهاربا ناطلن ید لوا هباشاپ ییطصم هرق

 [] باوزح یهدنجما رکبراید بوی نغلاب هیروم كنانوط هدکدتا سولج
 ردشمجما باوءزح بوس قلاب بولوا رسبء هناخ مارا یدراشمرتک رلقالوا نیوص

 یخدو راقچ یرلقلاب موسو [۷] هفوساو هفیج كدانوط هدنرالوک هحمکچ هنیالاح
 یرانامرکدهبود هدننرق یبهعلق هنراو هدنلحاس زکدهرق ید یقرفرب كنان وطرپ

 هدراصح هب هدنبرف یرهش [۸] هسلک قرف یخد یلوقرب و ردندانوط ییوص
 رارابتخا وید راقچیراقلاب انوط نامزیضهب ید هدرلن آ اریز راقبجهدراصح راکسو

 قرق هللا موحص كب ناماس هداز ناطلس همطاف هرکرب رقح وب ىح رلیدنا لقت
 بوقای راشر عمسش هڪ و رلسوناف هڪ و رالهشم هناد نوا ش بولوا یشک یللا

 بودنک لماک تعاس رب بوریک هرلاراغم ندبا نایرچ انوط یهدنیوک [4] یلدارا
 : ط . مهدمرتک : س .مهدمروتک : ك [۳] درو یوق 3 [۲] تونا : [۱])

 هکنوچ ردشیلک اب هدهیا شلزاب هلو ] (۱۰:۰ ) : ك [۰۱ یدازا : 4[ ؛] مدمرتک
 ۽ تاوزج : س . تاوارج : ك [۹] [ (م) ردهد )۱۰٩( یمولج كميهارا ناطلس
 لدازا : ك ]٩[ ابلک قرق : ك [۸] هفوت-ا : ك [۷] تاورخ : پ
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 یسلدیق؟ هلوسناتسا ااو

 [ ٩ ] طارق بولد یرلغادو رلتیال و چی هرزوا يلع هس دنه مدآ ی كيب

 ES وزیردس هرلهرد هدن رار هجع بولد یخدیراغادهدن هک | یسهبصق

 یوک [۳] یلسیجالرا هدنسهنک 4 یلاعیجند هنیراغادهجنار طص |یرالوب یب وصات وطهدی ۳

 یریل وبا وط هب هب رف ة روم ءم مات ]£[ یلداناالاح هدر هلاق هلح ر هلوبهالس اندنا هنیرارپاب

 يور یرللو بولوا ناسا : یک ینا و هحراو هلوبمالسا ینشا ندناپولک
 یسویقهنردا هیس وف پوطبوع [6] ینانوط نورا رد یو یلالقا بوقج هضرا
 ما كلوبمالیسا ندراصفق مد یک هدنراوید كنهعلق بوق آ ندنسهچوک ی هدننیام

 ندنسهرد یارس قآ هدنجا هاب ياد] ندا ردل ویمالسا الح نالوا یراصح

 وید هشیرق هزکد قآ بودا نایرج انو ندنسهروا يسلق دبع جوا كنقن

 نغودلوا رظتنم هنسلک انوط پودیا دادما هدنبرق لوتالتا هدرالوبوپ ید وقناپ

 هدایز هلوبمالسا وص انوط ید ناوناپ بوردنوک ربخ هناوناپ نالوا یشادنرق

 ماج هللا لاقلارچ لع نجا هنوطرب :,هرامدآ تسرز كيیزو هرک هچ ويد نسقآ

 یمو زکنملف هجنراوهنف رط [۷] اووا سراوشرقات ندنکواوبق مو یر, لاثم یسهیف

 دس کوا انوو هدیب [۸] رارق, رلغاد بوغار هرجا انوط یراشاط ردق يسهثچ

 ان وط راشاط ی هدرپ نالوا بادرک یهدنکوا ویمدوب الاج [] 2 کو پولوا

 ناونایهنب [۱۰] نفیدم لارف ناواب یچاص جم راوتیشادنرف ِكنایدام نبا وای هرجا

 رپ شمزاق لوا نډویف سد نیرالوپ انوطو ردشمزاب لصفم هدنحراوت یدنک

 یانوط ناونای هنیرهشج قرق یودتا انب كنايدام نیاوقناپ هدنبرق لوبمالسا و

 رعد ات یرللوب وص وب هدلب یدب نامز دب . ردشهزاف یخد لوپرب نوجما قایق[
 همدهع نب هتشا ردیا هنیراربزو لارف ناوناي بولوا ماع هم راو هلوبمالسا ندوهف
 هدن رش هرن ودک ام نب ها مدنا ما نرالو وص و هنقشع دواد نيد بودا افو

 رانابرق هدویق صد وب ینوک ادا كنهطرومو لزق زس مردک هلارق وای مشادنرف

 ((م) ردنکع قلوا (دورعدس)1 دوزعدس : س 4 دابآ E 1 ا
HEF}راوهدهخسنرپ کلای[1] اتوط روم : : ك [ ه]یلدازا ؛ کنم, .پ [6] لس نالوا :  

 نفیدغس :ك [۱۰] رهکوب :ط .راکو : 42 ]٩[ رقم اووا شرا: طك [۷]
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 قلج ایا

 شون ینهمشح قرف بت بآ رللام طافراو انب عج بودا نایرج یوص همشح
 مدآ ر ادعام ندنرلکدنا رار هضرا یور ندنمز رعق شرط كل ومالسا زیرا

 جات شدق لارق ناوناب هدربلم لوآ هدقدقح یراود روس هظراةح ویلاع یدق

 تو و هتتشادن نایدام نا وهاي ب ولک هلو نما سا ةلمضع هناخراب ندننزایز

 بولوا یلاع یذق مدآ يا رب ندضرآ یور یرللع تلنسةملق لوممالسا ؟زوک

 بواب نکجهلک هدوعنو هملقوب ها هل رامایهاو دج كتدآ یت كس ژوب هک یلآ
 هدب یعرکی هلیا كرابم هلأ ردأر ردآ هلارق وهاي نالوا یئادنرق لارق ناونا

 لعوبألرطصا لع بوراو ةنيرثرايد نالآ هرزوا ماتم ید نب رولوب مات ةعاقوب
 ندناخ وها هدکدید مادیف آ هرجا یر هو ام« بلخ وص اتوط هللا هسدنه

 یشادنرف ناونا ناه ینذالوا دیقم بویمهید ردیأ تیافک زعوص همشح قرف مزب
 هسدنه لع ردیا لحارم ىو لزانم مطق ندلوبنالسا بوقلءادو هلأ زا

 عافترا هللا رلوزارت ییاوقو ةلوقاش یرللوب یجهلک ةلوبمالسا ییوص ًانوط ءرژوا
 ا هدف بوک هه ۲٩ | نمروس را هو قزال

 نالتضیعلویمالسایضیع لحم لوا ارز ردك هلوبهالسا ندنسهفاق نروسو ًاوط
 لح ةلاحا لآرق ناوناب نالوا رکف سرود شیدنآ تفاع امآ ردالاب ضرع دب

 ید الاب زآ رب وراقو هل رانک انوط یخد قانق ییا ندنسهعلق نروس و تودیا

 ع اه را هرزوآ هساذنه ¢ هنب هدنلح وه ریمدوب هدالاب ضرع ین زیکس بودک

 ردیا نایرج هرزوا تعرس یک مردلب یفشا شاب هلوبمالسا انوط رہ کر بولا
 لوروقو توطو هلوهحو چ افساو كنملفو ندنرت قللارق ید ڭالأ نآ لوا نامه
 لامحتمدآ كب زوب هک نوا [ ۳ ] ندنسوحنم [ ۲ ] ٹاغلط شورووّمضامو راحو

 هلع یغودلوآ هدلزنت هدزوع می تره اوطو FIER FN یو

 یلواکنو نيدو ات یرجا نلنآ بوبای دیلح بابر, هدلحم مان ویق دون دنا تولک

 زو هرک نوا نرلناقلاپ [ ٩ ] اهرارفو نراغاد [ ه ] رارضو ۲ ٤ ] اورّوصو

 : ب [8] لدسوحتم :ك [۳] تاتلص :4 . تااص ءس [۲] نرهوس :پ 11

 ناغزفو :ط .انقنآرفو 2 .س [1] بارصوم :پ .ناصوق ك .نارصوم :س [ه] اوروط

 کو ۵۷ تم



O ST تا تقی 

 یر وص همش> قرق

 همارطصا ود نوسالوا قارچ كناوناب مشادبرق هدعاربخ م لارق وشاي ناه

 , بودیا ماتهاو دهحو دح هغمتقا هرجا لوسسالسا یراوص هله نالوا هدنرلغاد

 بودا یرارک وس تف یا و: هک ا ع یر
 ندنوک وب ...ا بولدیرلغ اد هدنسهسکا ناطلس توبا نراوصهمشح قرق هدلس رب

 .نارفغلاوةحرلا هيلع ناخ ناملس ناطلس ندناع لآ هدعب رک وص هلویمالسا ورب

 نکیدعآتیافک یرلوص یلو دیزباب ناطلسو حتفلاوباو همشج قرق هرجا لوبمالسا
 .. یرلوسص نالوا هدراغاد یهدنبرف زکدهرق دیمب قانقر ندلوبمالسا بوروک
 e یس ەس دنه نانس رامعم ندنآ بودا عمه هرلمضع ضوح هدنوک

 ,یسساح دج ناطلس بودیآ ا تاقردا تاق نرل وص هک هرجا لومالسا ا

 همسشح قرق كنايدام نا وای نانلوا اب امدقم بور {EP هدنبرق یعرح

 بابا بودیا انب رارک تاق ررب هرزوا رار ان یرفاک لشاط هرقو قالا یهدنشاب
 ندنا بولکود هراوبق هدوبق هتروا بورک وص هارس یی هلا وزارت هدنک وا نواه

 ساخ مرح بوکح یرلوص هللا رارفصو هللا رلتآ راجشاللد هدنغاجوا یحاتسو

 ما هدصاخ مالغ جاو ءرتنع لبطصاو هناخ كك او هناخاولحو هیناطلس خیطمو
 ینقلخ لومالسا بودا مظع تاريخ بودیا مس یرلوص ناخ ناهلس هرلهمشجو

 رسم تاربخ هلن و هدنهیارو ناقاخرو هامع لا فاس هاشداب ر ردا قس

 هحننج وم یرارتفد كرلاغا نانلادمع نب نانس یئاب رامعمو ینبمآ انب یتح ردشمالوا

 زوحوا كس یللآ ناسقطو كاب زو هرک زکس هننارخ وص وب ناه كناخ ناهلس
 تب پا هات 3رصع یدک اما رک فرصت یو و

 .یرارکوص كنابدام نا واب هرجا لوبمالسا اما رولوا ها كورا قرق زوب کیا
 یرارگ همشح قرف اما یدرولوا هلا لو كوا هساغلوا اب رارق یی هزژوا

 ودردشلوا فورصم ها كوب كيب چ وا هلکما ممرو ریمعت ید نیرللوب وضو

 . نبا وقنا نوح لهدیا عوجر هددص هلی مام ۀحیتنو مالک هصالخ راشمزا

 .قرقادتبا بودیا انب نیرارک [ ۱ ] یراوص همشچ قرقوب هرجا لوپمالسا نایدام
 ۱ وص: 2 « پ[ ۱ 1
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 یلچ ایاوا

 یرولس بوسک یزکد هرق هدنسهعلق [۱]زوقرت هدلامش بناح یجوارب ندنا هدنرهش

 [۲]ندزوفرو رلشمسک قدنح تاق.ترود هکعا طولخم رکو اقا هدنید یمهعلق

 هطلغ ندنا هننروب نزخم یلموشروق ات ندنر یزاغرب زکد هرق هلیرانک زکد هرق
 . یسوبف یراصنا بوا هلا رارسج هرزوا یسهرد هناخدغاک ندیوک صاخ و اشابمساقو

 هعلق ردا هطاحا یر فاص نوا و ود هلوا ماع رادام ًاراډ همنق هدر نالوا

 . ودار هرب ردیا مادام نا وهاب یشادنرف توروک لارف ناوناب نرلرب كنيراقدنخ

 هرزوارلقدنخ ردیا هطاحا قانق نوا كفيدزاق و نسشمشود هیادوس ماخ یه

 كلم یغواو هلمتمه ناملس ترضح هللاءاشنا هد دید ردارب هرب ردلاع قالوا هعلق

 رنک هسنودک ام رب هنفارطا یرهش هبنودک ام وب هلتاکرب_یباعد زمهاشدا عبحر

 تاق رحوا و قدنخ تاق رحوا یفارطا و هلوا دنک عقم هراپ كسب هدنجما کمردیا
 زمکیدلب ندزمهاشداب عبحر كلم ردارب ی ردیا لارق ناو هدکدید هلوا راود

 ریکناهج مان ردنکسا یی ردناسکلا ندنراهاشداب ناسناتوب زب هتک هرزوا

 زکدهرف بولک لوا لير, نسکس زویزکس ندننکجهلک دم بولک زمهاشداپ ولوا رب
 هسودک ام كکعهدیا اب كنس و نکردفآ هزکد قآ یزکد هرف بوسک نکو

 وید ردکجهدیا بارخ ینوص زکد ءرف [4]رارهش هلارف یزق [۳] هنافدیقو نیرهش
 هک ردیا نایدام نا وای هدکدید مدنا عاتسا ندمدنفا لارو مبحر یلغوا ی نایلس

 هلا مرا مدقم هدنب اما مدتشا هوا ندلارف ناملس یساباب و لارټ مبخر هد نب لب

 یزکدءهرق ندنراهرد [] یلدازا بوسک ندزافوب مغاحاس یمههلقزوقرت یزکدءهرق

 . رکا هطاحا قانوف نوا غیدزاقوب بورودشراق هزکد قآ هدند یسهعلق یرولس ات
 نوسلوا مدیع هلبا هلا ردارب یدما ردبا لارق ناونای هدکدید رک مستاهعلق

 كسرديا ماعا بودیا انب هعلق هدمرج وب نولوا نوجا تح یند ی دوادو

 وک ام كنس و مرو نغودلوا راکشآ نلگ هعلق و بولک ندسدق هدنب

 ردک هفیرش سدق بودیا دهع ود مهدق | ندنجما هعلق كنسوب نیرهم هنوط هدنب
 ا هلارتیزق افدیقو : ٩ [4] هاخدبق : پ [۳] ندزوقر : 2 [۱] زوقر : پ [۱]

 یدارا : پ [ه] نرارهش
 تسمه س



 بولا شور زوت رشدکیا زوت رشا روک هننتنک نادا ره ردنراقلا [1] هبققاو
 ارفددوا دا اراک ردا نوا ارش ترا ر رز وک ۱ یراک

 یزاغو یسهعلق زج هددارع رهن و [۲] شوتنقوا بادرک یهدطبحم رم لقال
 كۇم ةن [4] هدلدرا رهن یزاغو یساعلق نوتز لوقصع [۳] هدههاخ وچو

 زق كزكد هرق و یزاغوت یسالقلق وبق شد ةدززخ رحمو یادرک یساقلف لاشه
 [ة] كلنا هدانوط رچ و بۋ یزاغوت دورم ةرزوا ترفلاطتش رو یزاغو

 هرظاخ و فو : یادرک یا روک ذم هدانوط رهن ول هب و یادرک یینهقلف
 حذر ملأ باذغ ةدایز ندنبادرک ]٦[ شزنیقژا یزاعوب ۇب مهد وب امآ ررلرپ
 زذلکد قزافوب ترالق دی یک یزاغون تالئاو نیلهتح زدیلمغ اما ردزاغوت نامای

 ردزاغو یی ندداط [۷] همظب یزافو يق د وب

 وف صد باڈر ۶ باس نأس رد

 ردار كنايدام نیا وشاي ندا اسب یلومهالسا کنان ناوناي ام جروم لوه

 لارقرب مکح وطسرا لقع بولوا رمعم هنسیل | قرق زوبجوا ناونای و ردیرتهک
 مشمرتک ناعا [۸)هماعحر یلغوا ناملس ترضح هدنخمراوت دیک ایا ودا لاخ

 و بولوایلارق هلوهحو لدراو نانانا ونایو مارم هحش شمزا ود

 ندماعیحر كلم اما یدیا لارف مکع رب ناب ناهج بودیآ رادذک و تشک ق وح

 سدق ویهللا:رخصو یناصقا دخسم هدغررش سدق ناملس ترضح مابا کردیا غاتسا

 فصوتو فیرعآ نیراترامت فرش سدق ماعیحر كالموید یدلبا راما هل وا ینئرش

 تک رح یرلوزرآ مند ها ترایز ینیرش سدف تارق ناونا ناه هحندىا

 مس هد هنودک ام نالوآ هدنبمز لوممالسا كرهدبا لحاصیظو لزانم عطف بودیا

 ترشابماکما انبینسهعلق لوبمالسا کەس روک بوشولوب هنیدامنیا ون یشادنرف بولک

 یرولسا رب قانوق کیا هدیونج فرط یحواریو هدننرو یار یوأر بودیا

 : طء 2« س [ ۳ ]ردزمب هطق طقف یک (سونیقوا) : :س [۲] هبصق اوواو ردو : ءس ]۱1

 : ك [د] كلتا ٤ ب [ه] [ (۸) روزا ەدىسلزائ ( هدلدا ) ] هدلنا : خ ]٤[ هلقاج
 همصحر : س [۸] همصب : س « پ [۷] سوتسوا

 ۷-۲۹ :یلچایلوا ت غ
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 ردیا ناب نزرط و یسانب لاکشا كنسوق صد انوط

 ماه هربص هریص هدنحما كنانوط ره ندیا نایرج هدر, مان ویق صد وب الوا

 یاوعد هدلح ینیدلوازآ هدزوع هام انوطره یتح ردراو راشاط یربا ردق یسهق

 ندير, كرهدبا واتر بوارحبص هشاط ندشاط رلتکی اف هنادمو زاپش لبد رح

 زک روکر اشاط لوس لوا نامزره نکل ردنکم كمك كدهناح یرب ندهوا هنتوا

 اما رولوا كلاله ناک هج هلی هس راشاطوب نوحنکنا هلوا ءدازنت كب انوط رکم

 بولوا قرض هیوص راشاط روک ذم هسفا بولک هرزوا نایعط بوشط انوط مکنام
 روبع ةبقع بادرک وب [1] رلیدیا فوخ هنب اما  رالشاب کمک هلتمالس راک هلج
 دیک, مدا زکس :یرلىک هسنارط انوطیم هدیرافو رکا هدیتشآ رک | راک ندیا

 بولیرق یرابیا كدب دوخای بوروا هراشاط رایک یضعب انفاعمهللا | ردرایک ترفم
 راراج ماهو هج نوجیکنا . رارولوا كاله هل یرلمدآ و ۳3 بوروا کرا رپ

 هنیرایگ هنی..هجنلوا صالخ ندبادرک راک بود ندهرق لہس بوقیج ندنرایک
 مدآ ی هنسودلوروک شوهقعاصو ناغفو دایرف كنانوط هدنلحم بادرک ویو  راررک

 رام RET ندلحم و و رونلوا عاهسا ندر قانق رب یسهلروک بوبمهرتک تقاط

 هل هدیفشا ندنلحم هبتعوب رایک ندیک وراقوب . رلردیک یک فطاخ قرب نکر دیک
 بودیالیمح ءراقباق قافواو هزل رع یرلبابسا هل بودلاشوب نیرایضهب كنيرلكوي
 ینیکیهوراقوب ندوف صد یرانک ندنا یکرلغاد یرلکو هدوراقوب ندوبف صد

 هللا هللا هليا البو درد یرایک شوب رامدآ زوب رشا كيبو رکیب هلبا رارامهلپ نیلاق
 بورودلود هریک نیرلکوب هدنوک ینلآ شب هني هدوراقوب ند وق صد بوکج كرد

 هقشاب ررک یرایک هدلحم وب راردک هراتنالو نالوا یرامارص و" دارم یک

 فوخ یرکوب یرکا شاط هب شاط هنلاوحا كبادرکوب کردراو رامدآ داتسا

 برنکا زاررک بودیا هدهعرد کمر تمالس یرلیگ بواب نیرارب هرطاخو

 اویرد و یلهصفاخ هروم رامدآ نالوا نغالوق بورک ندرب كلانرطخ وب یرلیک وب
 فوخهن اما ) هدنسهخن ك هدنز كنسهلج (ریلیدبا فوخهن اما) یهداروخ [۱ ]

 (م) ردراو یمهلج ( رارولوا هرزوا كرادبو تربصب هلج رلنابیتشک هدنرلکدلک هلو بودا
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 واق رمد هدهن وط

 دنبرد نکردک ... [۱] هوا ندنسهعلق سبسم ید وبق صد ریو رارد یسویف

 ید یر ردوبق مد تقشمهارهدلحم ... هدیر ردوبف مد یک [۲] ردبلاح

 رزخرح هدنبرق یسکل واما وخرطكنهاشداپ ناتسغاد هللا یراهعلق یناشوناورش

 یا هدنرلحراوت بص ؟ردویق صد يودنا ا ننرقلاوذ رکا راک

 الح بولآ مج هلا هلبح ندنلا نامع لآ هدنځ رات . .. هنس رلردباوبالاباب
 یک یر ردوق صد براص ید لوا اقح ردوبف صد ةعلق رب هدمح تسد

 یالولدرا زمکیدتا راذکهرحا . ۰ . هام و یدمش الاح بودیا روع هک هح

 هدلویهالسا یر ردویق صد سوحنم شاب یه نومعلم ید یر یسوبق صد
 رامدآ ند وا اشک همد كس هڪ ردویق صد مسلطم هرزوا یرپ هباح دغاک

 ندرصم تالو ید ویف ص درب ردراشلوا كاله هدنس وک صد یره هن هاخ دغاکوب

 لالس یدهزجما لس ره نکردک هنتالو ناوسا نالوا ]٤[ ساح ]۳[ نالهد

 یاسا كم تمالس لیکو کر ید نو رد راووبف درب هدر كتزازاغوب

 ردیلاح دنبرد فلام تیا راردیا روبع بودلاشوب نیرلکوب كزایک هج ۰ ردقوب
 نئرقلاوذ ردنکسا قحا ردقوب راویق صد الاح هدرلویق صد زوکذ موب هج رک
 اس مدقم ۸۸۲ هنس ندنتدالو تلاسر ترضح ورب ندک و دنا اس یرلوف صعدون

 تقبس یرک ذ اما ردهراکشآ یرلانب رثا اما قوب یرلوبق 8 ردرلوبق صد شعلوا

 زوب هجن هنسرپب گردیسوبق صد انوطوبرپ كجکج تبوقعدشا ندراوپق صد ندیا
 [۵] ندوزیدس یهدنرهن برعلاطش لصاما" رولوا لاله مدآ كيب هو یکهراپ
 ردشمهعا اس نن رقلاوذ ردنکسا ويف مد وب اما ردیسونف صد انوطوت دشا

 یهدنتبالوهنطا یرلترضح فل ومهکمرودنا نظ ردنکعیشلءا ( هنطا ) نم ( هندا ) [۱]

 هدنسهفیح یجب ۳۹ كدلخ یجم ۳ هدرتاو .شهرو دافیرملیدنرد نلسد ( یزاغو كهلوک )

 (كهلوک ) ردشملدىا رک ذ فسأتلام یزاغو كلوك هدلاح ینیداوا روک ذم (یسهعلق كاوک )
 شما اي ندەتخت .رو وقوا یک (كهروک ) یرلف دن الل وق كراداغرا .زدنفاکب یعرلفاک یهدنسهلک

 وزوسناروطواهدرلب وک ايو ناشالوطهدرلیزاب هدرافرطمزب .رولنبدهافوق هکوبوب ؛زآ یاکسکوب
 هدو [۲](م) یدرار ریتک هلرت كهلوک هلو هب وشراچ ؛راپایهدنجما رلکه لوک هل و یدروغو یرلبحاص
 [[م]ردنکعقلوا(شبح زیلهد)هدلام وش] شبح :طا ؛ ] ریلهد: كس[ ][ م]ردمللوا (ردنلاج)

 [ [م] ردنکع قلوا (نددورع دس)یسورغود ] ندزعدس :ك ط .نددوزعدس : س [ه]
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 یبچ ایلوا

 كنتعاس [1] ردیلهتت راو یسهلق تعاس رب هرزوا یسوبق هعلق | هدنبد یسلق
 هدر زود عساورپ هدنف رط برع كن هعلق ج ولو ررو ادص هدر خسر فرب یاح

 یکو رکراک یک یاقزف و یناتحت ددع زوبحوا هلج ( شوراو وب فصورد )

 زونو تکمرو هسردمرو دحسرو عماحریو  ردرلوا یلوتروا هح ءردنش هله

 كنهعلقو رونلو عاتمره نکل ردقو یناتسزازب اما ردراو یرلناکد ددع نوا

 فاکمو رومعم هجنرانک هنوط رهنو راو یناراجت ناح ربو یعاحرب هدنرانک قدنخ

 یراریاب نالوا یسهلاوحكنءءاق و راو یرلهدنکر و یرلوا یسهرفک مور ییهحاب

 فرط قرشم كرپش وب  رارلوآ قلاب یسهلج کردرلغآ یراک كنقلخ و رلغاب ابارس
 ربقح ردیدحرس قالفا بولوا دود ارخآ رهشوب کردیتیالو قالفا یدراكنیرلغاد
 هقالفا راد بولآ رلبولسا تبحم بوتکم ًاباطخ هنکب قالفا [۲] ندکب هدنوب
 زونه یرافک قالفا كفرطوب هدزمکیدنا هرواشم وید لهدیک ندنفرط اووا شراوب

 دوخای ندنیدو بودیک ندنفرط مالسا حتف وشرق كنانوط ردهرزوا نایصع
 ندارواریتح ناه هدنرلکدروک نجا یآرود كز هنتیالو قالفا ندرلهلکسا یربغ

 هیهلبق فرط یخد تعاس ۰.۰ بودیا روبع ینانوط رهن بونب هرلیک هلزع راتآ
 بودک تمالس هل رانک ان وط

 وق صد بادرل بیا رغو باج نارد
 كنرف عیمح و هدمجو برعو هدمور ردرب هریزج هرطاخ و فوخم بیرغ

 زوطوا دابعلارقحارتکوب ردییادرک یربن انوط رب قافآ روپمشم هدننب یرلن ایتفک

 قلهاشداپ زکس نوا بولوا [۳] هدنمصخ هدا تحابس ینهعیس ملاقا ردلب ین آ

 ال وا مدروک رلوف سد لاثم [ع] ردک اخ درد ددع .. ۰ هدراتالو قللارقو

 هرد یلرانح هلا یمهعلق ینغرا هدنبرق یئاب طش ره هدنلایا رکی راید ادتا

 و ا وا قاف ود نوا نارج وع 3.دنکسا هدننیام

 دنمصخ : ك ؛ س ۽ پ [۳] ندنکپ قاجنسو : ك [۲] ردیلوتروا هتخت : ك [۱]
 (م) ردقو هلکو هدنسهخس ط . ردنکمقلوا ( دنمظح ) دوخاپ ( دنمهصح ) یسورغود ]

 (م) ردهدکمک هتد ( ردنلاج ) هدریراقو هک و ]4[ 

 هم ٩ دی



 یعهعلق اووا شرا

 بیاحم بوروک هلبارظن ناعما لصاملا . شمرل آ كورموک ندرابک هلج ندزاغوب وب
 توا  هقرش بناح بو نلب كلنا وب بقح هدمب ردررب هاک ا تیارغ و

 بودنک هج رانک انوط رهن

 اووا شرا دابا هتک هماخ فاصوا

 ناهنررافک لهوا تاد هل .نلاب یزام«یفن رلاشغا حتفلاوبا هدنخرات . ۰۰ هنس

 ناخ ناملس هدنحزا ٩۳۳ هنس هدعب بونای لطعم و یلاخ هنس هج بودیا حتف
 یلایا راوشمط بودیا ممرت و ریست اشاپ دمحا ینا ریزو راوشمط ماف هدنرصع
 یصاخكننکب هرزوا ناخ ناماسنوناق الاخ یدلوا یتخت یب قاحنس بونل وا ر رحت
 ردرف ٥۵٩ یراه بابرا و ۱۳ یتماعز بابرا هدنساول تحت و ردها ۰

 كننکبو هللا یراولهبج هرزوا نوناق ردراویبشابزوووسشاب یرحویسکب یالا
 و هرزوا نوناق رولوا رکسع هدزک كب چ وا هدشاخرپ شاوص نبح هل رکسع

 ددع یللا زو و یرادزد هعلق و یرادرس یرحیک و یر ادخیتک هایس هدقاحنس

 یستم و ینیما كوعوک و یرلاغا ناسولتیم و یرلاغا نابنع و یراصح مدرع

 لوسر عرش و ردراو یسادختک رهشویساغا رامعم و ینمما جارخ و یرادجاب و

 شمیویسیضاق هلیسهاپ ها یللا زو و یفارشالابیقنومالسا خیش ندنفرط نیم
 مخرالود رب عب ص لکش هدنرانک انوط رهن یسهعلق و ردراو یرلارق هبحات هراپ

 راو یسوبق ددع کیا و ردعدآ زوب زکس یعرج رادام اراد 6ردانعر ةقنلپ انب

 یخد یر و ردوبف یلطاق جاغا كوجوک رظان هنفرط قرشم هدنرانک انوط ېړب
 انوط رهن نونج بناج كنهعلق ؟ردیسویف شوراو هجمرانک انوط هدنفرط برغم
 ینارسكب هدهعلق و ردراو یرافدنخ قام لاو ردرارب یلهلاوحیناح لاش اما رکود

 نوک انوکو راهعاقددعتم هرزوا راو د که دنرانک انوط بولوارومع» ندرانادناخ هرم

 راورلهاخ یلوتروا هردنش هتخحن ددع یللا هج و راو یرار یلهروصقم هاک ج رفت
 ترفو یتعاج راو ییماح حرفم كوحوک ر رظان هیانوط هدنبدوبف كويب و
 هعلقرانبشاط هشوک راجیدادش شلاق ندننامزرافک ( هملقم | نایبرد ) ردهرزوا

 نادنزو رولوا هدنا یثاب رتهمو نذّومو ماماو یرادزد قاحنا هدنجما ردکجابیز

 او وو سس



 يلچ ایلوا

 وشرق یرلرحز صد یتلنلاق لوقمدآ تاق ردنا تاق هرزوا ات وط هترارب رب ندهعلق

 یرارب باللد هكراربحنز الاح شعیآ نمهک لب قفربجرب لکد یک رب بویلغاب هب وشرق

 كنايدامنبا وقنا یرلاو یهدننابییا وب و ردیهاب و رشا هدرلاق یکهدفرط ییا
 كرلاف و لارف ناوناب یشادنرق كيهدا ان بوغارب لع هنسهعلق لوبءالسا ادتبا

 .مکشعا رللوب همسک نداق شلوپوا مساو رک هبرع ییا بوبوا نراراتک انوط

 یلنامظع لکد رداقکمسک نکهوک داهرف [1] سپ نرلابقیرهشهبساماویوتس ینهوک

 یراناستشک [۲] ندایرد كنیرایک انوط الاخ ردلکد رتثب رودقم ؟ردرللو هک

 رارکچ هلبا انع و جارو توق هدنلوب كرلابق همسک وب یرایک هلبا رلبیا رامالاپ نیلاق
 زوکهنک ودنا نایرج یک مردلبیناشآ شوقویانوط رهن ندنزانوب راد كلح وب ارز

 دایرف كرانابتشک [۳]نابز ح الم هدکدناروبع ندلحم كنت وب رکشل عیج گر دزاغوب

 یک نوتس ی هوک رظان هیانوط رهن یرلتلآ كراهملق فرط ییا روک ذم وب ندنا
 هرزوا نورب یلاف رب هعلق نالوا .دنفرط یب كلنا و ردرلهراغم كلد كلد رلاق
 نانوطرپ بوسک لبخ رب یندرا یاد كتساق هعلق وب لارق ناوناب هب هنا قالوا

 ززا لاح بونا افو یرح اما شدیا دارم ڭغا یک هریزج زب ٌةعلق بودقآ

 رشب رودقم یخد ییہ قنتفا*انوط بوک هر وب ید یاق و اما شلاق
 ناغزهرفک یتخ یدرولوا ردنکسادس یسعلق كلنا وب هلوا هلئوا رك | ردد

 یتهک (ندایرد )یهدارو [۲] [ (م)ردقو هک هدنسهخن ط ] شی: س.نسک: ۱[2]
 یک هکردیللوا ( نابر) هلذیدعت كلاب «یختف ای یمض كنار یمورغودزذکر ک هلوا شلک اب
 رب كراش هرزوا یلوا صوصخ هنزکد باش دوخایو نادوبق نمی ینیر كنسهفئاط

 كنب زکد پاش هح رط رع هلک و ردهنسأنعم زوغالق ندا ادناموق قرهروطوا هدنمود و نل

 4 فل وم نوجا ییدهزکب هن زکد باش هدیادرک لهتخ و هد« صوصخ ەتىزوغالق

 هنلوا شیلک اب ەدىسەلك ( نابز ) دارو [۳] (م) ردشعالوق لزوک ت هدارو ییهک
 فالسا قح ك هرابعهدارو هدر .ردیللوا ( نابر ) یک یفیدلوا هدیزاقو یسورغود ردکر ک

 زدنالوا ( ككرلنابققکو نابر و ح الم ) هحنل وصا

 (م)ردىلىزايەدنسەدام ( ن ب ر ( ەد مھ« ەدنسەدام (ب ر) مه هدسوماقیسهک ( نار )

 دیدم ۳ ۲



 احارو

 ۱) اچاروپ بصق سیاس
 نیدوو ردیتبا كنسیضاقیمەعلق مالسا حتفو غار وطیتاجنس نیدو لحم وب
 یراغاد هیت هک ۲+ هارد ود تیہلا یو رخ او ویک ال یا
 دایرفندراغاز یرلبحاصراغاب هد ندنرلموزوا كرلغاب راغاز هدنراغابو رلغاب هل
 رب . ردقجاحهروب ةبصقرب شلوا عقاو هدننماد كرلغاد یلغاب لواو رارلغآ بودیا
 ر و هسردم رب و یناکد ددع نواو یا ربو یناخر و یدحسم هلع چ واو ییماح

 ردفیطل تیاف یساوهو بآ و" ردرابجیک یقلخ هل ید كونب راو یتکمرو هکت
 صالخندنبادرک ییهتحش ردنامل میظع بولوا عقاو هدنغاحوبرب كناوطرهن هبصق وب
 ید ةبصقوب رتکربقح وب رارط هدناملوب هلج یرایک مان هسنارط كنانوط نالوا
 قرتشبولآ رازغالقهدنا بوک هنفرط هلق چوا وشرق رارکت بودیا اشاعو ریس

 ۱ بودیک تعاس شب هجنرانک یره انوط هنفرط
 [۲] كلنا هعلف فاصوا

 رس  هیامس جوا یفرط ییا كنانوط ک ردزاغوب انف راد بیا رب رللحم وب
 کراو رلهملف هناد ییا ینامز رفاک هوشرق وشرق هرزوا رلابق نمای شمکج
 یمدآ ومدآ هدنرلجما كرهملق ددع کیا وب الاح اما [۳] رداشم دنبرد یرب ره ایوک

 بوصاب یدودیاح انوط یرایک هدنرلکدک هدلم وب یرایک انوط نکل ردقو داز
 وشرف و هنسهعلف كلنا و یب [ع] اووا شیرا وید نسهعا تراغ هدزاغو و

 یندینادوبق انوط بویق رایلکتفوت یندکب نیدوو هنسهملق [ه] هتشپهوک هدفرط
 بولوا رضاح هتسلآ هیلاپ هبا راهتفرف هراپ کیا نوا  هدنزانوب كلتا وب هلبا رایک
 روک ذموب ارز  ردرومأم رانادوق و رلکب هله کمرک هرزوا لاحو نیرابه انوط
 هدزافوب اریز ردشحوم بادرک رب هکاقح هرزوا انوط یزاغو یرلهعلق كلنیا

 یکیاوب ینامز رافک راردبا تراغوبهم بوصب [*] یرلیک یرارفاک انوط نامز ره
 شرا :ك ؛س [4] رداشام :ل ء س ء پ [۳] كلنا :ك [۲] جارو : ك [۱]
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 يلچ ایلوا

 یساوه و بآ اما ردوا یدب نوا زوب کیا یلوتروا هتخحت یرلترام هج ̀ راو
 اما ردقو یرلفاربشاو نابعا ردیراحنک انوط یسیلاها لج یت كونب  ردقطل

 رارکت هللا یک بودیا اشامت و ریس یخد ینوب رقح ردقوج یرلغاب لاثم هقیدح
 هنفرط قرش بولآ رلزووالوق ندرادزد هن بوک هاووا نرود هدفرط یرب

 بودیک هدتعاس ۽

 لهتح باذرک هاک اشات فصورد

 [1] ءزاپ هزاب یرلنک انوط رو نسکس شعب هنسره هاد رک وب یلامتهللابذاسلا
 یلاعتهللاماب اما ردلکد زاغوب رادرب هحرک رولوا كاله مدآ كيب ردقوب بولوا
 هدنجما انوط [۲] یتفهرطاحاروب هجم راو هنناجوشرق ات ندبناج یرب هدنجنا انوط رہن
 ینادرکولهتحت هلو نوحیغودلوا رلاقو راشاط یلهشود هتخن هتخحت یک یطرص قلاب

 الحب  نههدیا لمحت مدآ هتناغفو دایرفو هننایرج هدلحوب كنانوط رهنو  رارید

 لصاو هتنالس بوک هلبجوک هللا رابیا قنارتشا هلیجوک مدآ كيب بیک هسنارط رب

 انوط یتح بولوا راپ نارازه یرایک بولبربق یرلنالاخ كراك یضسبو  رازدیا
 همیسارسنکر ک ندنسهرآ یرلابقولهتختوب یرلقلاب [۳] شرقو یرلقلاب هنیروم هدنجا
 ین ویرایک ادخ ردانوطبادرک کاقحلصامآ رشودههرقبولیربق یلبكنیمک بولوا
 یرلاشاع وردتمالسیسینشاندل هت و اما هلیاصالخ ندلآ بادرک لوایرلمدآ

 بودک تعاس ه هقرشبناج هجشرانک انوط رهن هليا زعراقفر هني بودیا ريس ید

 هلق چوا لرم

 بارخیرافکلدزا شعارومع» مدقنام مظع *لق چواوب هدنغاروط اووادم

 یرادرا رلالبایو راغاد ی هدنسهسک | هدنفرط یلامش كنلحم هلق چ واوب ارز شا

 ندنلح هلق چ واوب هنیرقحوب ردبرلالبای یسهعلق ]٤[ راولوق كنتيالو لدرا هل

 بوک هنفرط یبهماق مالسا حتف وشرق هلبا انوط بونب بیم رپ
 قلوا ( یفرطاجارو ) یسورغود ] یفرطاحارو : ك [ ۲ ] هدنک ار : پ1 ۱ ]

 راو وق :ك[ ]شرف :پ [۳] [( م ) رویلقهرکو صهحولرسر ندنو هنيا ( اجاروب )ردنکع

 ۳ جو حس



 اووا نرود

  یماح ردیرلهناخ ارقف لبلوح هتختو یلوتروا هتخت هردنش هل یراوا هرفک ردق
 كن هملقوبو ردقوحتباغ یرلهابو غاب اما ردقوب الصا یراراب یوشراجو یناخو
 بوک وشرق هددحاو نآ بوک هلیک نوجا اشاغو ریس هدنسوشرق

 ]١[ اووا نر ود سر هصق فاص وا

 :تزام شلواهشارخیسهعلف ردتانوردقلاداویوو هدنک اخ یغاحنس هردنمس

 رادنلب ءوک ناتسیهشیم و [۷] ناتسمهرآ و رازنح كلزود رب هدانوط بل یرلهناخ

 لیلوح هتحنو یلوتروا هتخن ددع زویکیا هله یلهحابو غاب بولوا عقاو هدننماد
 ینایعب اووانریدهحنسالناسل ندنغودلوا قوح ینالوصحمو ردرانادهناخ رومعم

 یناکد یجكعا ربو ییماح یلهرانم هتخت ریو یلوتروا هتخنرب یحنآ بولوا كعد اووا

 .., یراق اوط لح هم ردقوت تراک یزخ رای

 ندرادزد بوک هیاووا قبل هدفرط وشرق هلیکرارکت بودیا اشامتو ریس یخد ینوب

 هرزوا رلاق موروجوا هګ بودیک هحنفرط قرش تعاس ه بولآ رازووالوق

 بودیا ثکم هلبا زیرداچ هدرب ییریاجو یلهحاب و یلغاب رب هدنرانت انوط بودیک
 بوربتک راتابورشم و تالوک ام راس و راوزوقو نوبق رایهر ندنرایوک فارطا
 راوس هبیک رب هني هلباراقیفر عاقرب ریقح ناه هدقدلشاب کمرشپ ماعط زیرامادخ
 بوک هبناح وشرق هلبا انوط بولوا

 اووا قلرد هصق فاصوا

 ردقلاداوو هدنک اپ كاخ یعاحنس هردنمس یخدو ردکمد ... هدنینال ناسل

 رامعبولوا بارخ هلبا قالوا لیا ج شعاراو یسهقنلپ ر ومعمر مدشام ردتبابو

 مقر زد عساو ر و هدنکتا غاد رب هدنرانک انوط یدمش اما ردشماغلوا

 ندهتح یسهرانم قاجنآ راو یماحرب کردانعر ةبصق نیش رب یهجحابو یلغاب یفاص

 یخ و یماج ردقوج یسهرفک اما راو یدحسرو ردعماج كحوک بولوا
 یاکد یحقلابربو یسهاخهزوب ربو یناکد یکعارب قاح 1 ردقو یرازاب یوشراجو

 اووا ,نرود : 2 [۳] ناتسمرا : ك [۳] اووا نرود : 1 [۱]
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 يلچ الوا

 . گالنجروک هلبا راپوطزع لاب ةعلقوب بودبا حتف نسهعلق كلنجروک یو یاشاپ دوم
 رکاسعیا نام الارادم ادرک دب رافکنالوا .دطاراو نورد هکود هک ود ندنسهعلق

 طاراو نالوا هدزلا الح بوراو هنسراید لدرا بوقح هلبا ناما بود ناع لآ

 تقسیرفدهدتناور رد طاراو هنمساندنرلکدتا انب همان طاراو وب نسهملق

 ندجوط كرانارقبحاصلوا یرادالوا رهجونم هرجا یبهعلف طاراو هرزوا ییدنا

 ظلغ ندرلتآ راو ندنغودلوا تامسلط یرلتروص یرلتآ [۱] ییزدلاب ندنوتلآ
 هدنفرطزافک نامُژ لوایطاراو انوطو اما رایو هدسا هاوفا ود رارد طاراو
 تسقلعماوه ردنا هللا رلمفل نراراوید ندر هح كنسهعلق هرتسمو هنمسم هلا قالقا

 محجهاجو یرلهلق ضمبالح ردبایو بارخ یراراوبد كنيرلرب هج الاح بودیا

 اشاعو رس یخد قو شعا هعلق بعصو عساوو نهتم تاغ ررود یادنز 3

 هلبا انوط كرهدیا اشاع نیراسیو نبت كنانوط رهن بولوا راوس هراک هني بودیا
 بولآ رلزغالوق قفر ندرادزد هدنآ بولک هنسهعلق اووادم هب وراقوب شاب

 ندندنیرد كب ىلع یزاغ [۲] هلا راغلا هدتعاس ۵ بولوا راوس هزعرلت آ ندنآ

 بوک رلارق هدرار عساو هل رانک انوط هنب بودآ لو ینشا هس

 او وا a ۳ فاصوا

 یصاخ كنیکب اووادوم هدنتلایا راوشمط هدنرانک انوط رهن ردیسانب ینامع

 ادختک اما راو یرف شل آ و یرادزد . ردتباینو ردک اج [۳] یشاب وص بدلوا

 ر, هج دەل مدآ زویکیا ندانوط ره ۰ یسهعلفو ردقوب یرادرس یرجیکیو ید,

 كجوجوک رب عبر لکش هدنجا قلجافا رب لاثم مج نابایخو رازن عساو زود

 .یربغ رولوا یسادختکو یرتهم هعلقو رادزد راو یسهاخ شب هدنجما ردکحهقنلپ

 الح شما رومقم تباغ یامز رافک راو قدنختاق ییاو ردقو یثرب ندانب راثآ

 هتختو یلهرانم هتخت ر هدشوراو یرشآ قدنخ هدنکوا یسوقو یراپوط ددع شب

 زویو یرلوا ناملسم یلهحابو غاب یرادقم زون هدشوراووب راو یماج یلوتروا

 هتلابذایملا : ط « ك «س «پ [۲]یلزدلای ںونل ۲ ندجوط : ط ء ك < س e پ [۱]

 یسیشاب وص ٤ س « ك ء پ [۳]
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 یطعاراو ا وط

 [۱] ( بوغم ةعطق )
 را رک هبایردنکلهم مدآ نالوا لقاع مه  رازملسب ییرد ردهرجا ایرد هکرابهاموش

 رلنمرا هسمیکه رسوب ؟ردادخ رس بع . رازهروکی ر الصا هرج ارب ید مدآ ی

 هلح کردنالد بابرا ہاکترایز بح ناطلساباب هرجا (۲) كهل ہررزج وب لصاحلا
 رپ ربقح و راردیا ترایز بوروس نرازوب بوراو هنک اخ رابه تلخ كلنجروك

 ینیرش ثیدح ( روبقلالهانماونیعتسافرومالایف متریح اذا ) بودیا ترایز یخدریصقت

 ا مک اول رپ ےس نما تونا بلط اا یک ا
 هرک هج هدرلابق شلوا هتسوبب هنامسآ جوا یهدنزافو كلنج رووک كنانوط بوقآ
 رلربد یسهعلق كلنجروک هبهعلق و ندنغودلوا یرلناشآ نجروک ددع كم زوی
 ریقحاما راربد ردراو یناسلطنوحما یی نجروک كنيهلا نوطالفا هدرلابقوب راه
 هدرلاق و ( ادخ رم تو تی )خل ردمارح بذک مدمروک نیمسلطم

 نیهاش هن نابحهنو نالب هل نراورواب نالوا هدنرلاووب كرارتوبک كيب زوب هرک 4 "
 هدیرفآ درف رب هدندمدآ ینو رازعا راکش یراشوق نابلیو سونغزو ناغود هن

 یماقنیجروکوبو رداشاغ بح رازال | نراوروابنجرووکب ودیا جورع هرلاقوب
 میرسهل وا انوط رهنهدنسهرآ كرلابق كنت شاوا ناشکدق هیاس فرط ییا كنیزاغوب

 بوبقاش یک فطاخ قرب یخد راک عیج و نعرا هیوص كشت آ قوا کردیا نایرج
 یلزنمقوا رب كنسامق اباب نالوا هاکترایزو ردزافو كنت هبنمو ا  راودیا روبع
 هدنک اع راوشمط یی هدنفرط وشرق

 یطاراو ا وط ةعلف فاصوا ۱

 شما هعلق بعص هرزوا اق نایب هدنرانک انوط رهن هدنتلایا راوشمط الاح

 كن ( یلایخ ) یعارصم یجنر_ كنەمطقوب [۱]
 رزملس ییایرد رد هرجا ایرد هکرلیهام وا رزملس ییارآ ردهدنما ناهج ارآ ناهج
 ردشلربتک ( وش ) هنیرپ ( وا ) هکردق وش ردیعارصم یجنکیا كنازغ یلعلطم

 ردشتا هوالع عارصم چ وا اکو قرهلآ یعارصم روک ذم یمظان كنهعطق وش هک كعد
 كجهربزحو : ۲[2] (م) روهزکب هیعاشرب یمجت مظان هیفاممم

 — غ۹ —



 س
 یلج ایلوا

 هنیرانک انوط رهن هلمج هدیرلهحاب و غاب [۱] هنفرط برغ و ردهرزوا ترف و
 ندرارهش راس بولوا هرزوا لادتعا یساوه و ردمرا غاب ایوک بولوا عقاو
 7 ... ردىسا لهنس

 هدنسهلباقم هعلقناه بونب هبیتشک هل نم راقبفرهني بودیا اشا و ریس یخدهعلقوت
 [۲] هرجا هریزج هدنسان روا ات وط

 ناطلس اباب ترایز
 ناطلس هدد رویم [۳] ردنمس رلاہنم تخرد هناد ییا هرزوا اق یروس رب

 ر هدلس ( مظع یادخ تکق ) ردلاح دوتا هدنسهامخ هباس كسرحش روک ذم

 گرارلضب هللوا بولک هنیرانکیسءهریزج ناطلس ابایوب یرلقلاب كنیرهن انوط ھل ہرک
 ندنماحدزا كرلقلاب بولوا نيز هللا رانوک انوک *یهام ]٤[ یسقرف یکیا كنانوط "

 باب روک ذم بولوا یعاحدزا كراك اسا هبتوب ات راقآ یغای قلاب لهس هرزوا انوط
 هدیرف | درف یریغورایهام داصیرلنوکترابز كرلقلاب هدلمو رلردیا ترایز یناطلس
 ههاکترایز یرلیهام هع رازاج اق ندمدآ الصا نوکلوا یخد راقلابو رازامالوآ قلاب
 هدهاشم ربقح هدلحم وب راروق هیوص هرجا نملاةفرط هني بولآ هنیرللا رلناراو
 هقرفتم ردق یرلهاق [ه]و ىىمەر لوبمالسا ارز ردقو یید كغلاب کمدنا

 بوراقچ هرشط ندانوط یک رس تفه ردژا نیراشاب یراقلاب [*] هیوروم مان

 مدروک بودیا رظن هنجما یرلزغآ .دنرلکدما وص بوچآ نرازغآ یک هراغم

 راک زور بوراقچ شاب هرشط ندوص یسمحا وص كغلابو ردقو یرللید الصا

 هنیرروص بوقبچ هرشط قلاب رک ا ردبک ناسنا یخد قلاب هدصوصخوب ردسهجا

 هیوص نکیا ( ی *یئلک ءالانمو ) یخد مدآ رولوا هسرجا قوچ یراک زور

 هرثیهام زمنا ررض راک زور همدآ ین اما رولوا قرغ هسرجا قوچینوص بورک
 زئآ ررض وص یخد

 (ردشمتی) یسویغود [۳] هدنجما كەر زج و : ]۲[  هدنفرط برغو : * [۱]

 . هنروم : ط . هئروم : ك [1] یسهممب : ك [0] یمهقرف :ك [4] (م) ردنکع قتلوا

 ۱ هوروم : س
۰ 

— ۳۸ — 



 یسهعلق كلنچ رکو ک

 هدنځ رات ... هنسردهعلقرومعم یلنحروک انوطوباما  ردقوبمدآ ی هدنما ردبارخ

 تسد ندفرص تسد انشاپ دمج هچوف دېش و دعس تشدب ردنحتف حتفلاو |

 هدنغاروط یعاحنس هردنمس هدنتلاا نیدو الاح بودیا حتف هللا وزاب توقو
 مد ددع یللا و یرادزد هعلق و یرادرس یرجیکیو یر.ادختک ردقلادو و

 هننامم هماف و یاب رامعم و یسنحم و یرادجابو یببما جارخ و ینیماو یراصح

 زوو یارشالابق و یمالسالاخیشو یرلاغا هعلف رف یدیو یساغا روخاربم رومأم

 هنوط رهن یسهعلق اما ردراو یبارق هبحان قرف زوو یسیضاق هلیسهیاب ها یللا
 یدادش سدسم لکش هرزوا اف هتشپ نیایر, شمکچرس هناممآ جوا هدنلحاس

 یسهلق شب ردامتربهملق یلهلقیدب نتم تباغ شاوص راد ینعی شارط كنس رکراک
 هلک تمص رکود انوط رم نسهلف ددع ییا و هرزوا اف هتشب نما

 الصا لا قالوا ءرزوا اف نیطاب_یبهعیرا تفاح كنهعلقو ردرادمآ رس ,

 ردلکد نکم رفظ هللا سرتم و هنس و ل هراوتسا راصح و ندفرط رب

 عتاو هرزوا نوروب كسکوب رب شمقچ هنا یره انوط لاثم نوتس یهوک ایوکو
 هناخهمح هدن رهعلق و یراسشا لالع رو وا یدب هدهعلق جا ردا رس هعلقر شلوا

 بر و یعماح اشاپ دوم رب و ررود یراد یزعرق نوحا هرخذ و نوک انوک

 را هیانوطرهن ا ینشآ [۱] ندهلف كنویق وا راو یسوپ ربمد رب فوشکم هنفرط
 هدهعلق هرمشط اما ردتعنص [۲۷] بیاحم و بیان راو یلوب وس امن ربع بیا رب

 [۳] ییماح یلعیحاح الوا ردبارح چوا هجو هل چوا هل هدنرانک انوط ینشآ
 ردرلهسردم ددع ... هلح ردرلدجاسم ادعام ردانبو عماح هدرانک انوط

 راو یاجر هلحو ردنادص بتکمددع ... هلحو ردناشیورد هک ددع ... هلح و

 یعاعطا ترا و ناتسزازب ردرلناکد یرادقم یللا هلو ردکناشا دوم هجوق

 بودیا رلاعد رخ هتسلاها هملقو هدحتف نيح [ه] اشاب یو دوم اما ردقو ]٤[

 یراتانابنو تابوبحو تالوصحم هرزواتمینغو یرللاعو لهاو یراهنسه توا

 ترامع : ك [4] ىمماج ك ىجاح : ك [۳] بيتو بيرغ : ك [۲] ندنسهلق : ك [۱]
 یو یاشاب دو : كر[] یاعطالاراد

 بس ۳۷



 یلچ ایلوا

 تسود بیرغ و ملیلو میلس و ملحو قولخ ردقوج یسیجاح [1] راح رب راوزو

 يیا هلح و ردرادجاسم ددع ... هلحو ردرلضع لها تاغ کردرامدآ قانشو

 اواروم مظعرهم بيرق هنفرطقرمشم كنهعلف ویو [ء] .... هلجو . ردراهسردمهدرپ

 هدنهایهأش كدارغلب بولوا عج ندنراغاد راصح هلا و [۲] كنیدورو هقجاج
 رهن هدنبرف یسهعلق جولیوکوب بودیا روبع ندرسج بشخ ندلحم مان [۳] ادومی
 ینشا شوقوب تعاسرب بولوا راوس هبیتشکهنی ندنآ رولوا طولخم هیانوط مظع

 هدنرانک رهش بولا رلقفر ندنکب اوادوم ىلع بولک هبهقنلپ یی علق رارکت بونا

 بوک رللوب بعصو رلغاد ها یلوق كبیلع یزاغ هدتعاس ه بوک [4] یلاجرپ رهن
 بودنک تمالس هقرش فاح هلرانک انوط رهن یخد [۵] تعاس ۰

 او وادم مدقهقلل فاصوا

 اووادوم هلغذوا یلوا رومشم طلغ اما ردکمد یماووا لاب هحف رص ناسل ین

 حتفلاوبا هدنح را ... هنس یدیا وب یخ كنکب اووادم هرزوا نوناق مدام رارد-

 كجوک هجناریور, یلوبق کیا هشوکر اج هدنرانک انوط ردیحتفكب اب یراغ هدنرصع
 كوج وک یلهرانم هتختربو یرلهناخ تارفن یلوتروا هتخن ددعیللا .دنجما ردقجهقنلپ

 راو یماداویوو یسانبهقنلپ یی راو یراصح مد ددع زوحواو یرادزدو ییماح

 زاسوهتخت ءردنشلهجنابو غاب ددعزوب کیاهدنشوراو ءرمشط اما ردق وبیرلک احیریغ
 یا ویناخ راو یک دی کک | ربو یعماج یلوترواهتخت كج وکر بو یرلوا ایاعر یلوتروا
 هني ندنوب رلرداووادم ندنغودلوا زوہشمیلاب هنوک نوا اما ردقویرلناکدیربغو

 E ءردنمسوشرقبوف آ احا )انو رهن هدتعاسر بولوا راوس هبیتشکرب

 [4ز كالنجروک نابشا ٌةعلق ینمل تارتوک راد فاصوا
 اما راو ید یبهملق كلنچروک رب هدنبرق یمهرق هقوط هد هدنلیا مور

 کیا (۰) (م) ردنکم قتلوا ( راثور راوزو رام تبالو *للاها) یورغود [۱ ]

 : س [4] (زسهطق) امدومم : ك « س [۳] كندور : ك « پ [۲] راو قیچآ رطس
 «(لاجر) هدنتم هدشلاکشا یثوراو كونو تم هقنلب یک هد:..ص هکولا ) یلاحر :ط . لاخز

 تعاس ۷ : ك [ه] (م) یدشمک هند ( لاحر ) هدوک هنیراهخسن ط « ك « س هدشماه-

 (م)ردیسهجها ل واتا هکر دشمل کرج هلسنوکسكنار «یجتف كوا و«یمضكفاک هدنسهخسن ك [
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 یسهعلق ج ولی وک

 مر وراقوب شاب هنفرط برض ها انوط رهن بولوا راوس هنسیتشک هنوط هني هلبا
 هردنمس هکفرط بونج وشرق كنانوط بودنک تعاس شب كرکچ نکهروک انع و
 بودنک یخد تعاس رب بوشهاب هفرط لوا ردییناج یمه.اق

 ج ولب ول هعلق ین جوک یان فاصوا

 رنو" نالوا رابرت سر انک اخ یادت تاست لایا ونمو یو ساک
 شلوا عقاو هرزوا دنلب هوک رب هدنتیاهن یسارح [۲] هقجام هدنلاش كنسهعلق [۱]

 .ناطلس حتفلاوبا هدنخرات ... هنس ردبجولیوک انوطوب اما  راو یسهعلق جولیوک

 حتفهلا رهق تسد ندنلا یلارق فرص تسد كب یاب یزاغ تسدب هدنرصع ناخد

 .یسضاق هردنمسو ردقلادوو هدنکاخ یعاحنس هردنمس هدننلایا دو الاح بودیا

 شاط یدادش تاقج واس لکش هدر [۳] كلودر هدانوط بل یبهعلف ردشام

 .هنفرطهلق بولوا مدآ همرکزویتلا كيب لماک یعرچ رادام آراد ردانعر ةعلق انب

 ردلکد هعلق ضابب هللا قلوا انب سا راو یموبق وص هنفرط ناملو یویق كوب

 یرارب رادهنحر هلا یرار ضعیو هجهرفیراراودو رد هردقتع هعلف فشک ینعی

 یزاهبق یلهالک هتخن یرویس .یدی نوا بیرغو بیج یکیسهعلق هردنمس اما راو
 پوطیهاش هرابیمرکی هلح و ردکسکوب ندهماق تاقءهرشط ,یسهملق ما اما. راو

 یسهصلق چا نکل . ردراپوط بیهف بیجم یرپوط ددع شپ اما راو یرازغج
 لالغو یرلهناخهبجو  راویرلهناخ نذوموماماو ادختک و رادزد قاتا ردکچوک
 یسوبقریو یلویوص رنیاهیانوط ینشاو ردولوتروا هتخن راو ییماح راکنخرو یرابنا
 ردرلوا یلوتروا هردنش هتم ددعقرق رو هدهعلق هرشطو ردقو ئش یربغ راو

 انوط ره ندنجما کردلقدنخ نیتم فرط هرقو ردح ییاو ردبارحم ییا هلجو
 ضاسب ندنتاحودم ردشلوا نیز رلغاب هدرلغاد یهدنجراخ رهش اما . ردیا نایرج
 ندنتفاطل كنساوهوبآ ردروشم یدوماو ييراهاتسو یزا رکروخ شوخ رادبآ

 راج تیالو "یلاها بولوا یرانوتاخ هبدؤم تباغ یرلهبوبحم ردقوح تباغ ینوبح

 كازودر :2 [۳] هغج اع :د «س «پ [۲] هرو: ۰

 تب ۵ ] جم



۳۳ 
 یلچ ایلوا

 یناصق وهدایز الصا کردخمرات یللکشیمراق شفلوا ربرحت هرزوا شقا وب ینبع

 تباغ اما ردراو قدنخ هدنفرط قرشمو ردقوچ یرلیوط ثكهعلق و ردقوب

 رلایق ۶ هلا قلوا یرانک انوط یتح ردرلصح یلابق نبی یفرط یطاب و ردراد
 ردوو قدنح هدنف رط

 مارحا ةملق شوراو شیاتس

 بولک هدوهمم یاح و یلو دیزیاب کما انب ةعلق وب کردلوا یسهیمست بس
 قطن ود كديا انب هعلق رب کب هدنرب مارحا و بودیا ثکم هرزوا مارحا ر
 ردبسهعلقمارحا [۱] بوق رشاط هنفارطا یمارحا هلی رشتسد كرابمهدن راقدروس

 ردالاب [۲] ةعلق هدنمرج مارحا یر كنهملق روك ذم الح رارریو مان ويد
 كنهعلقو ردنیزع ٌهعلق رب نیربش رلرید هعلق مارحا هنسهیمست هجو نوحکنا

 ر, رونه شما مظع شوراور هدننمز عش م رب هلاوح لپس ههماق هدنشآح ف

 قحا یدرطب هرزوا یلاح باس و بارخ یرارب هج بولوا قارحا مدقم یآ چاق

 ردیتاربخ كلرادرتفد [۳] همیج مج للراوغمط زاو یناخانبشاط رب هدنکوا هملق
 یانوت هناخ روتسم هللا هتح هردنش ردق زوسکیا قاحنا بولوا ترامع زونه رہش و

 زونه ید و راو ییماح رب و  ردرلناکد اون ددع یعرکب هل ردرلرومعم

 یعاح كحوک رب ینشآ ندهملق- یدیا هدلوا راع ندفقو بنا بولوا قارحا

 ردفطل یرلهحاب و غاب یساوهو بآ اما ردلکد رومعم شوراو و لصاماو راو

 تالک هک روت و هجرافلوب و فرص و هقانشوب بوک بابسا یزرط یا مور یتلخ
 هدفرط وشرق بولوا راوس هبیتشک هني بودیا اشاع یخد یرهش وب راردیا
 رلقفاوم رای جاق رب نوجا اشا و ربس هن نوک یمترا بولک رارکت هب هقناب کی

 : ردلوش هدنسهخسش ب

 و هاوخ ناج نج رداولنامر ون ماج نادب تسریخ رايد یا
 شا ابساسا .شمامهیوقوافلّوم هکكعد ردلکد یرغود هدیسیر چیه كرلن و هکویلاح

 یش رب یرغود هدافتسا نایاش زکلای هدارو . رلشمزو نوتسو هدرلنازاپ یک یغیدلوا

 <كءس [۲] بوفس : ط « ك ء س ۱۱] (م) ردیخرا (۸۹۷) هدوا هسراو

 هيج ج : پ . همیج ج : ط ء ك [۳] هل

— £ 



 بوک وشرق هدلیمر كرکچ رامبقع م.رو رلانع و مر نکردیا روبع ینانوط رهن

 مارحا راوتسا راصح ینعل مانب ةملق فاصوا
 هدنتلایا نیدو الح ردىساتب یو دزیاب ناطلس تاذلاب هدنحشرا ۸٩۷ هنس

 رداضف فیرش هلسهاب ها یللا زو و ردقلادوو هدنک اخ یغاحنس هردنمس

 یرحیکب و یر, یسادختک هایش ردزلارقا رومعم ددع ۰ ی رلهبحات ارز

 یارشالابش و یالسالاخش و یرلتارق ددع یللا و یرادزدهعلق و یرادرس

 رف یتلآ و یساغآ رامعم و ینبما جارخ و یرادجاب و ینیما كووک و یستحو
 ردرا و یرلاغا هعلق

 مارحا هملق لاکثا فصو رد
 یوفو ناتم ددع شب و سم لکشهرزوا اق نیای رب هدنرانک انوط رهن

 كنس لقصمو الع یدادش تاق کیا یمرج مدآ زویشب رادام اراد و ییلق

 یروس یلوتروا هتحت هردنش ید یسهلق شب ردشاوص هعلق نبتم رب شارط
 رادزد رب و یماح راکنخ ر هدراصح نورد ىح رد زادمآ رس *هلف ییهبق

 یرعغراو [۱] یسوف وص رز و رهرخدو راه اخهبج هدرلهلو روک ذم و یس«اخ

 تاق کیا اما راو یسویق صد رب رظان هبرض بناج و ردقوب یشرب ندانب راثآ
 هحرک راررود هدامآ رلباو بولوا نیز هللا حالس تالآ ینیبام كرادیدج باب
 بودیافوخ ندنرابمارح راغلوب و فرص كرلغاد اما ردنماندنمشد ردلپا مرا

 هدعلقم | وب یرلایشا تمیق یذ كنیرانایعا رهش هلج ارز رارلکپ اعاد ینویق
 "هلف عنسصم تاق کیا هدنحا یر یرب الاب هلق نالوا یموبف هعلق و و ردظوفحم

 ردشملوا ریرح هلیوب حشرات هرزوا یرک یمالع هبتع [۲] كنوبف و و ردامت ربع

N, 
 ۸۸٩۷ هنس و هارمح ناح نج ردرولب ام ر ون ماح زا دب تسربح یو یا

 : ردهلوش هدنسهخسش ك [۳] كنهفلق و و : ب [1] یسوپق : ك 1

 و مارح ماج نچ ردولنامسر و ماج نادب تسرح زابو یا
 راو ( مار ) هدنر (مارخ) زکلای  ردهلو ەدەدنسەخسن س

a۲۸س :یلج ایلوا تنم 3 ۲  



 ىلج ابو

 هماف کی لاکشا نایبرد
 ییا هلح تولوا هقنلب هشوک راج [۱] هرزوا ری یلریابرب هدناحاس انوط رهن

 هتیرانک انوط رې 8ردوق كحوک یرو ردرظان هنفرط قرشم یرب راو یسویق
 شوراو ریلاق نابدر همدقنوا هسشاط انوط رلتبا هللا نابدرت قایا یعرکی ندوبقو

 ردهدنراوج لودر عرش ةمکح راویسلاع رصقر هرژوا ویق كوب روکذم هنفرط

 راو یرسج بسشخ امصآ هللا راهرقم هرزوا قدنخ [۷] قم رب هدنکوا وقو
 جافار بودیک مدا زو هرزوا انوط رهن هغمراو هشوراو كوب بوک ندرچ و

 انوط رهن ةعلق وب هرزوا باسحو رلیرک هشوراو ندنآ بوک یخد ندرسج
 ردراو ید وص [۳] رسا هقرفرب نشم ریا ندانوط اریز ردیبکءریزج رب پودیاهطاحا

 شرراو لوس لاکشا ناعرد

 هله راو ییم- ریو یلاخرو یراناکد ددع یللا هدنشاب كرسج روک ذم الوا

 زوجحواهلحو ردسهلهرفکی سکیا لسم یسکیا ردهلحم درود هلو ردبارحم چوا

 فطل یانبرب هدنویو ردرلهاخ روممم یلوتروا هردنش هتخت ییهحگابو یلغاب ددع
 رارربک «هنوط ره قلخهلح بورود [] لصفم هلباقالوا زوم مایا اما راویماح
 ردررقمهوص ندکلموج هدوایهاربزراررک هنیراماج هبوص هدنرلوا یرارابک نابعا
 هیانوط رهن بيرق هلو بودیا نایرج [ه] اوشارق ره ندنفرط یطاب رهشوو

 لدرا یحورخو عولط ادتبا كرهنوو ردکحوک اما  ردوص فنطل رولوا بصنم

 بودیانایرجندنس ار هعلق کی وب هلسهعلق هسرو بولک ندنرلغاد [«لاوشارف كن الو

 قرمشم كرهش وب بولک ندنغالبب [۸] شاسلاج [۷] لاجرت رنو ررک هیانوط رپ
 هلمراقفر هبیتشک رب ندهقنپ کی وب ربقحو رولوا نازیر هیانوط هدوب هدنبد یباج
 هنبباح هلق وشرق ندانوط [4] سیسلا قیرطیبع بولوا راوس هلینابعا رهش و

 يسا :پ .زسنا : ك [۳] قب یئارب : ط ء ك < س (۲] هرزوا يارب : ط [۱]
 وشارق : ك [*) هوشارف : پ . وشارق : ك [۵] [ م ] ردیللوا لطعم یمویغوط [4]

 هلیشرط جرفو ريس : ك [۹] شاللح : ك < ب [۸] لاحر : ط ك ء س e پ [۷]

 — عووو س



 یراقافوس هلجو ردرلهناخ مساو یلهابو یلغاب یلوتروا هتخت یرلوا یخد كوب
 قرشم كرهشوو زالوا روماح ردقل وا ارز ردزآ یردلق هلا قالوا رب هاسم وق

 ندنتفاطل كنساوه ردرلغاب هل یرلغاد هحراو [۱] هبنهک ٌهعلق وراقوبات یفرط

 [۲]نرک ینعی رده اروشلهس یوص اما ردذیذل یموزوا نوک لما ردرلغاص ییلخ

 تمنغ و ردقلزوجوا تباغو ردراتسود ,بیرغو رلنارزاب اقنع قلخ اما ردیجآ
 هدنفرط قالفاو هدنفرط راوشمط كنانلوط ره ریقحوب ردقوح تیاف یلوبم ردر,

 ندتناداویوو هسرو بودباتعنعکمتک هاب رانک انوط هلبا قاموا رارهش زمکیدمروک

 بودک هدتعاس ٩ هیملبق بناج ندهسرو بولآ رازغالوق رارپ

 هتل یکی فاسو
 یرفاک فرص[۳] كي...یزاغهدن رصع یزاغناخ دم حتفلاوا هدنح را ...هنس

 طاراو حاف هدنح رات ۱۰۷۲ هنس هدقالوا بارخ هللا مایا رو بودیا حتف ندنلا

 ره ًاددحم هرزوا یعدق لع هلبنامرف ثااث ناخ دم ناطلس اشاپ دما یاث ریزو

 ی هنمسا هلیکما اشنا انعر ةقلبرب رب مخر هلودر معبر لکش هدنزانک انوط
 هتم ددع یللاو یمماح راکنخ رب هدراصح نورد ردعدق یلوا ءاس اما رارید هقئلپ

 اووادومالاحو ردیلوترواتمهرک ایارسنارسكناشاب قاحن او راو یرلهاخ یلوتروا
 هدنتلایا راوشمط هرزوا یریرحم ثلا ناخ دم الاح رولوا نک اس هدنوب یکی

 ردقاحتسفطل شغلوا هقدصیند ءرلاشاپلغوط کیا ردبتخت كنکب [4] ءووادوم
 ۱۲۳یراع باپرا هل و رد ره ۱۳ یسامز هل وردهغا ۲۹۰,۰۸۰ یصاح كّتکب

 باب راوامز روک ذمهرزوا نوناق هدرفسنیح ردراویسکب یالاو یئابزو و یثابیرح

 راوشمط بولوا رکسع هدیزک ددع كيبشب هلم هلیمباوت كنیکب یرلولهج كراراچ
 یزادژدهملق ویرادرمسیزحبکیویرب اذخیتک ءایسهرزوانوناق ردرارومهتسهظفاحم

 یرادجابوینیماو یستحو یسضاقهلسهبابهفآ یللازوویرااصح مد رفن یعرکیو

 ردقوب یفارشالاب و یمالسالاخیشاما ردراویرلاعاهعلف رفنیدی ویسادختک .رهشو
 Sn E درو هخس ك هلکوت [۲] هیهثهک : [۱ ]

 ۱ اووادوم : ك [4] ك لاب یزاغ : ك [۳]

 -ت ۳٩ ت



 ی القا

 لدراهدعب  كبیانیزاغ تسدب ردصحتف ناخدمم ناطاس حتفلاوباهدنحزات ... هنس

 ززو هدنرصع ناخناهلس هدنحرات ٩۳٩ هنسراکرخآ بودیا التسا هعلق و یرافک

 هدنتلابا راوشمط الاح بودیا حتف ٌهعلق و نکردنک هنحتف راوشمط اشاب دمحا یا

 ردزاویرادرس یرحیکیو یرب ادختک هایس رداضق ها یللازوو  ردقلاداونوو
 ینهعلقاریز ۰ ردقوب ینرامعو یراتارفنو یرادزد «هلقیراقوب هلی قالوا لیا | اما

 ردانعزهعلق رب انبشاط یدادشرب یعدابلکش هرزوا دنلب رس هوکرب ربار هنامنآ جوا
 نوبق" یرلنابوج كننابعا رهش یرلنوک شیق هدنجما " ردبارخ یزلرب اجماح اما
 همشتلا هدنسهعلرا تفاح هعلقو اما ردلکد نکاس داز شاو مدآ را ردالشف

 وو رذالابهعلق لناباپنیارح یرلفرط هلبقو یطاب رونیروک ندر قانق رشید و

 عنصمرب متخرو الود عبر لکش ءدنرانک زکجلوکرب هدنشینشا كتنهماق هسرو
 راوشمط اف هدنشرا ۳+ هنس 6 ردع,دآ زوبترود لماک یعرح" راو یسهقنلیر

 بودیا انب نسهقنلپ شوراو ینشاو نوجمآ یسانطق یرافک لدرا اشاپدحا ینالریزو
 مد ددع یعرکیو :یرادزد [۱] بولوا شا تراغ یرهش ینشا یرلابقشع انطق
 هماقو راو یراهناخهبج یرادقم تیافکو یراپوط یهاش ددع درودو یراصح

 تارف یلوتروا هتخت هني ددع نکسو یعماح رب یلهرانمهتخحنو یلوتروا هتخرب هدنحما

 تسچ هنپ هدنکوا وبقو یسوبق یلطانق جانارب رظان هبهلبق كنهعلقو راو یرلوا

 ردلوک كوچ وکر, یفرطیطاب كنهعلقو راویبهمکح ابیزر, هدنرانک قدنخو یرببج
 رونلوا دبص یرابهام نوک انوک هدنحما

 هسرو شوراو هرثط فصورد

 هتخت عیساو یناقوف و یناتحت ددع زوبجوا هدنفرط هلبق كهملق هقنلپ ینشا و

 راو یماج رب هدنکوا همکح الوا ردبارحم ددع چوا هل ردرلوا رومعم یلوتروا
 ردیرلدجاسم هلحمیریغ ندنوب ردکلامهءریثک تعاج هلبا قالوا مقاو هدنجماوسراج

 ییا هلجو ماج رب هلحو بتکم ییا هج و هیکت رب هلج و هسردم رب هلجو
 هلج و , راو ناشطع هناغلبس ددع جوا هل و. ناکد ددع نوا زو هلو ناخ

 ۳ رولوا هديا : ك [۱]
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 یسالو قالفا

 هرزوا راق هدنفرط یسارح[۱]كحاخ هدنزوب چ | كنویق صد وہ ہدکد لک ندنرفس

 تدش هجنشآ نرانامرواو یراغاد وبق ص دوب هحک چ وا نوک چ وا بولوا ثکم

 دح ردموقص هدالاب هلح یعودلوا مظع طحق رو ۍدلرق ربسا كرب نوا نداتش
 مالسا زاید. ینبشا شوقوب هبرغ بناج بوک .نوبق صد تمالس یدمش ادخ

 ندنا ردشعل وا فیصوت هرک کیا مدقنام (شبش هعلقلزنم فاصوا ) بودک هرجا

 هنس اشاپ دم یلیرپوک ید یتوب (شوغوا ٌهعلق شیاتس) هدتعاس + هبرغ بناج هني
 هدالاب زمکیدک هرک کیا و یکودنا حتف نکردک هنحتف هوونب هدنرا ۰۵
 بودک هبرغ تمس هني هدنعاس ٤ بویعوف [۲] هشوغولوب یدمش اما ردفوصوم
 بولوانک اس هدموونایاشاب مساق حارجنالوا تیالو *یلاو ( راوشمط هعلق فاصوا )

 هچیک رب بوریو هیافادما نالوایماقم اق هدراوشمط هلب رلایاده نیزلهمان یلارقلدرا
 نالوا ماقمعاق ندراوشمط ب ولآ راقفر هلباراناسحا حابصلالع بولوا نامهم هدنو

 »رب تکم مفاد
 ردا ناس یرلفاق زمکیدتک هالو قالفا

 سحوب تودا رونع نیرسح نودروآ هدتعاسر هلا راقفر ندراوشمط الوا

 زاید راوشط رهن ندیا نایرج ندنتلا ردزوک ىلا ؟ردیوق رسج بشخ مظعرب

 ندیانایرج ندنجآ یرافدنخ كنيرلهعلف [۳] هشوغولو شیش بودیاع ولط ندلدرا

 ندنجما قدنخ راوشمط علف یمسف رب بولوا طول هشمط رهنوب راهیراج نویع
 رولوا طولخم هیانوط ره بودیا روبع [ه] یاوا جنپ ]٤[ ةفنلپ كرەدیا نایرج
 بودیک هیلبق تاج هللا! ارح هدتعاس ۷ ندنرسج [*] ودرواو

 هسر و هما فاصوا

 مدشمهمروک ةسروهعلق و اما مدشعا راذکو تشک یرادحرسو هننیلآ شل

 ژدکمد ... عرض ناس ردنسان لارف [۷] طو تسد ندرلارق فرض یاب

 ب [۷) شورا طه ساب ب1 درع : ی ا[! كب ۲
 ط۲ ك ء س ء ب [۷] زودروا : ك . زودرا : س [1] یاووا إب: ك [۰] اق
 طوف تشد
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 ۱  یلچ الا ا

 هکقیااشام بوقبجهبهعاق بوکج البودرد هج  ردانعر لقب اتب رک راک هشوکراج
 الح مدتک بورو ریاده زارب بودیا تفانض هدهرشط ینادوبق قاختا رایداموق
 بودنک هرغتمس هدتعاس ٩ ندنا ردرلدرفک هرزوا ناضع هللارق لدرا هعلقو

 [۱] داوژاص هملق شیاتس

 ۱۳ رک رک هد ا رو کا ماد یو اک ےس یساتلق

 هنبیدمش یدتبا رانلاب قارحا اشاپیلع ید یو یدیا ابزشوراوریو انعر هعلقرپ

 ندنا ردرپ یلهحابو غابو یلارتمینغ و یللوصح تیاغ اریز شلوا رام لو لاک
 بودکهرجا رلارتنادایآ و رومعمهلیرانک مظع شروم ره هدتعاس ۷ هنف رطب رغ

 راو و هد هعلق .یصورد

 [۲] کردنردق ةعلقرب شلوا بلقنم هیامس ج وا هدنفرط وشرق كنيرهن شروم
 شروم ردقوب راوتساراصح لاثء ههقهقهعلق رپ هلو هدهلو [۳] هحو هدلدرا تیالو

 هچرک كل دتیااشام وریسردق زما ص اودا معو قدلوا نامهم هجنکرب هدهعف بوک هلن مچ

 هل! هج ورب و ردق ودر رضالصا هبهعلق وتندرلنآ اما رد هلا وح«. هعاق وب رلدناب ه وک هدنف رطیطاب

 هدزمکیدرک هلد را هدنح را ۱۰۷۱ هنس هلا اشاب ىلع یتس زالراو هتناب كنهعلف وب

 لصفم هدالاب کودمرجما نیو شروم همالبسارکسع بوبغا تعاطا الا هعلقوب

 هنسهعلق هودوب ندنسهعلق هووتل مزب نکردک هنسهعلق طاراو هدمب ردشفلوا ررح

 هنیهنسهعلق هود کما صالخ ندکلربسا نردارب اغا ىلع [4] لطاراو بولک هنب

 بناح هنی ندنآ بولآ رلایاده ندننادوق بودیا اشام وربسیتسرد هني ةملقوب كدشلک

 یاجراب ٌهیرق دزنم ) بوشآ نزاغوب ان بودیک هرجا رلارح تعاس ۳ هیهلق
 كحاخ و كصاخ هدتعاس ٦ ندنا ردسوک قالفا و راح رومعم و مظعم ( لارف

 یوبفصد کو دنا انب كنينرقلاوفردنکسا هبرغ هني ندنا بوک ینارحوبراریدیخد
 لدرا هلا اشاب لع هدنحرات ۱۰۷۱ هنس اما كد تمالس ادخ دح كدتبا روع

 هچ ةك «س [۳] کردعدق :ط [۲] وراوراس :ب .یراوزاع :س .راوزاس :ك [۱]

 ۱ ىلطاحاو : دا (4)
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 تعنع هنرلتالو نادغب و قالفا

 نوک یسترا دنا قوذ هدنناب یلارق لدرا اما قدروقوا ید ناذا هنب لا

 كشونطالپ ریزو و كشوفلودور هجوق یریزو یراساح هسم ندودنص تيس

 کو واک ام زا ناو لا رق وه یا یزو و کو روم
 هرق ىلا مزب هراساح بودیا ظح رفا و هدکدرو هنلارق لدرا نرابوتکم

 هلماعم هج بوشلوب ندزوب هنو یغودنلوا مرکت و مظعت هج بوشلوب كناشاپ دمت
 هدعل بورو راباوج هنلاّوسكلارق ید رق بودبا لاوس نرللا وحا كونوا

 دص نوک انوک هناهاشداپ هتفه ج وا لماک بورتک هزمانق یربقح [1] راراشوا هب

 ناکن هسک رو یوتلا لدرا زوبحوا هرقح هدعب جودبا رلافصو قوذ هدراراکشو

 كنفوتهنبهرق شبو شام پوط نواو هقوج واطصب رو [۲] یشورغ یسهملق ردژا
 ییدتا ناسحا رلش یرعغر ید وارف یام قروع یدتسا ناسحا تعاس شو

 قالفا لارق و رایدرو رلعاتم قوح ید یرانالغوا ج ادز هشلوا ناک و نط

 راوشمطو هنلارق وقارقو هلارف هغلاسراوو هنلارق هلو هراراشیاو هنیرلکب نادغوو

 یارک دم یناغمرف تاذلابو هناطاس نیدلارو و ناطلس یاغلق یساغا یلایو هنیرب زو

 راپ وتکمهنیرلکب نادفی وقالفا هلبارلهمان هلبارلایاده لق هدام ففخ هدمروتک هناخ

 بوشلادو هابرارا شیاراسو لارق بوشوق رلقنفر رفاکرار ددع زوحواو بورو

 زمک دتک هک الو نادنو قالفا و راوشمط ندندارنس لدرا

 ردیا نایب یرلفانق

 هدتعاس ۸ نوکل وا الوا

 ۳] نا و هیلق فاصوا

 امدقم یدیا مظعرهشر, هدنرانک شروم رهن حبات هنیرللارق لدرا رخآ و لوا

 شمالوا رومعم ردقلوا الح یدیا شعاقارحا اشابلبعاسا هدنحرات ۱۰۸ هنس

 هدنشابالاب هوک نا ایز ربارب هنامسآ جوا هدنفرط وشرق كتر شزوم یبهعلقو
 نایک : ك [۲] (م) ردشمهکرح هلئوکس. كواو و یحتف تا هزمههدرل هخسن ضعب [ ]1

 نا : پ .زاجمو : ك . ژاعو : س [۳] یشورغ ردژا

 هج N کس



 .یلج ال وا

 زعدنفا اشاب دا كلم ندنلا كنءرفکوب هدنتل آ [1] لهراودوا ٌهلق ءرکصتدک دلك

 زعیدنفا بولوا لارق لقتسم هدمظع ناود بوروتوک هیاشاپ ىلع رادرس بوشپاب
 یمالوا مها قوقح ندنغودلوا یسهتخورفا غارچ ةلاصا كناشاپ دحا كلم
 بولوا نیشن تخنرب ربارب هدننای بودیا مارک او زازعا ییخرب هزب یدمش هلبتهج
 نرلهمانتبم كناشاب مساق حارج یریزو هوونایو كناشاپ دم مصخ یریزو طاراو
 نوع» بودیا ظح رفاو بوقلاقهغایآ هدقدنلوا تءارق بورو هلارق تسدرب تسد

 غیرد افیح [۳]رلیدق,نسهملف نانرودا [۲]عیونسهملق تیهلکیس برق هطاراو كزس
 یراساحهسع نساملق كنس هعلق تيه لکیسمدتاریقح یدید «یدرولوامزالنوک رب هرس

 هنیرش بوقیبهدحلصاشاپلع نسهملقنابرودآ قدق نوچیکنا یدلیا جریروطهرا
 هجم ند وقهدمب یداواماتمرفاومدیدقدق بولک فیرشط>ندهاشداپ ]٤[ زس شعب
 هدمکیدرو هنیلا یلارقلدرا ینطخ [۵] نوجم الارق یدب یکیدررو هریقح كنیراساج
 هرارفاک نالوا هدناوید هلج ندغاک كراساج بوقلاق هرزوا قایابودک ندنشاب یلقع

 هدغاک مکیدرو مب بوراقج نراقابلق نوک انوک ندنرلغاب هرفک هلج هجنرتسوک
 هلبا شاب یرازوک كلارق هکمدروک ناه رایدتیا دح بودیا هدجس ایوک یرغود
 لارقناه هحلوالارق مولعم [*] ینومضم بویقوا ینطخ كراساج راذاجرت بولود
 بویدمسود سام كدلک هصب.مزوب كدلکشوخ بورک هنغوتلرق كريقحوب بوقلاق
 ودنک بودبا رلمارک او زازعا هرزوا ینزومظع بوروتک هنسهاخب وکح یرقح
 هحراو هلبیف رق و نجرادو رکش زغانست هل بودشود هر ددع چ وا هدنیارس

 هل رازق راج نامز هبوبحم ردقوو ینروعمانو ارفیامو هلیسودنک زورو شبورو

 زور و یضادعزور نمزورو ردق *هلبل نمهحیک ردنابع هیادخ مدردیا رلتفلا نسح

 ناذا بودیا تموادم هبهسح تاقوا هلمعلاوت هنباما یدبا یهاش مزراوخ زورو

 نکیا هدنتیالو هجاما یدیا رالکد عنام هزمکیدنآ توالت هللا العا توص ینیدمع

 توص ینولخ بولوا عنام هنیرافدوف وا ناذا مراکولع هلبا العا توص هدنیارس لارق

 هنیزس: ك [4] (م)ردپسانمیلوا (زکیدق) [۳] مهو :پ [۲] لهراوزوا : پ [۱]
 یوهفم : پ [1] نوجما ما تحایس یر قالارق یدب : ك [۵]. زسشعاپ

— E تس 



 یدا رغلب لدرا

 (نسلق هی رفلزنم) بودک تعاس ۽ هنفرط هلتق ندنا مدروک نادابآ و رومعم هدایز

 ندنا ردییوک یصاخ كلارق [۲] یاحراب یغارح كررزو یلورپوک نالوا در [1]

 رلغاد بودیک یخد تعاس ٥ و ...یشوراو كوچ وکرب لکد مولعم یمسا تعاس رب
 ردیسهرفک قالفاهرق یمایاعرو ردیوکرومعم تیاغ [۳] ( جانوب ٌةيرقلزنم) هدنجا
 هدنشالو قالفا اربز ردقالفاهرف یمایاعر هله هحراو هتالو یراحم زاص ا ندلموب

 ود ردتلادعو لدع یسایاعر قالفا هله ندنرلکدلنا ٍط هلسهدایز تباغ یرلکب

 ردق وبیرلفلاکت یربغ رزرو جارخ نوتل ا ررب هلارق بونیدیا نطوت هدنراید لدرا
 باج هس ندنا ردک اپ یسیرکسع و یبایاعر راحم اما ردک ابات ینایاعر هالوا هرق اما

 هدتعاس ۸ بوشآ رلنامرواو رلغاد هبهلمق

 لژرا دارنلب 4هلف ید لدرا لارق هاک تخم شیاتس
 قدا هل اوطو یا هام را ا25 رکا داراب درود ا ورک

 هنس ادتبا یدیا رومعم اسآ مرا تیاغ یدارفلب لدرا وو یدارفلب ینیلوتسوا و

 هاقازق شادرفناطلس ناغیارک دم یناخمرق نکردک هنحتفهوونای هدنحش را ۹

 ۱۰۷۱ هنس هدعل یدنا قارحا هرکصندنحتف هدنوکرب بودیا هرصاح یدارغلب و

 ۱۰۷۱ هنس هنن تولوا رامع هدعب كدتا دابر هس هلا اشا دمحا یدبس هدنځح رات

 هدداج یءهدالاب هلح زمکیدنا بارخ بولک هلا اشاب لع مرک | رادرس هدنخرات

 یرازابو یوشراحو یرلهساکو یسهعلق لاحمیفوا یدمش اما ردشعلوا تباتک لصفم

 راد فرط 2و هح راو هنيرانک شروم رہ ۲ ران ادناخ یارس و یراناحو مامو

 قرح صوصخ هرللارفو زاملوا فصوتو رعت مكشملوا رومعم هلوا هجنراو هنجاغآ

 هدنتنالو هج رکم یلثم مکشلوا رومعمو نیم ردقلوا هلاخ سوحنم یارس نالوا
 هرقحوهداوید مظعرب بولوهدنوب یلارق ادخدمح هلوا يارس نودنارف كنبلارق هج

 هدنحرات ... هنس ارز یدنا رامظعت ود كدلک شوخ یلح الوا یاه بوشلو

 بوراو الو [4] لکش ایو هتیرانک یره هسیات ءدلدرا راید هلبا اشاب ىلع

 :ك ءس [4] جاو :ط ء ك ۰ س ء پ [۳] یاچراپ :ك [۲] نلق : ك « س 1
 لکسای : پ . لکشاب : ط « لکساب
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 یلح ایلوا
 دوس تسد

 هچ بودیا ناریو یرهشوب هدنحشرات ۱۰۷۱ هنساشاپ ىلع یتح ردرلجزوط هلج
 رومعم بیا یدمش اما ردشفلوا ریرحتلصقم هددلجی هدالاب یغودل بسا زوب

 هنفارط هلبق تعاس+ ندنا .هللابذومن كدنا اشا ورس یبراراغ زوط بولوا نادابآ و
 یرلاوواهدتعاسه ندنا شلوا رامعلاثم هصقرب زونه ( هلژدرومعم هبرة ) بودک

 بودیا روبع یرلارق رومعمو

 راو تا هلق فاعوا

 مظعربو هعلق كوچ وک نیزمو رومعمر, هدزمکیدلک هدنخشرات ۰ ۰۰ هنس یخدوب
 هلیرکسع نیدو اشاپ لیعاسا یحاقراج یریزو نیدوب یدیا شوراو نادابآ
 اما ردموق هدالاب کو دتا بانکو رسا نقلخ هل بودیا تراقو قارحاو ناریو

 ممرت و ربمعت یخدیمهعلق انا شلوا نادابآ و رومغمالعا تاق كب :ندکلوا یدمش

 بوخیرهبوبو بوبحو ردراغاب لج رلغاد نالوا یسلاوحكنسهماقو یدرویلوا
 رادقوحیرلهعرنعو یناننو یساوهوبآ ارز ردراتسردنتو راغابطقلخ ورد اوارفو

 راوز شوراو فاصوا

 هل و هلقازف شادرف ناغرانا یلیهوواب هدنحرا ۱۰۷۰ هنس شا هعلق مدام

 یمظع شوراو نیز رومعمر اما شلاق هزروا یلاح الاح بودا دابرب علقو ب ولک
 قارحا هدنرصع اشاب لع هلوا یرهش نجوریود رکم هدنراید راحت اتروا یلثم ؟راو

 شلوا مقاو هنبد غاد رب مدیا شمهمروک امدقم رقح شلوا رام هتب الاح بوتلوا

 عردنادابآ شوراو رب لاثم مرا غاب ناوارق یساوخو بآ هدنجا رلحابو عاب یفاص
 هل نههعلخ ه ونای مزب نو" رلغاد ههلبف هدتعاس ... ندنآ ردلیدع یو لدب ین الاح

 راغاد هنفرط هلق ندنا بوک هلا رلتآ ندنشاب ثشیرک رهن نایاغوا هنصهعلق 4لوک

 باح هدنخاس-۲ ندنآ ردلکد یوک رومعم ردقلوا (كدژ ةف لزنم) بومآ

 بودک هبهلبق

 راو شاش هملف فاصوا

 تاق تیب ندکلوایدمش كد دما دابر, هدزدراو هلبا اشا ىلع رکسعرس

a E نع 
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 رهش جوماس

 قارحا یشوراو بوی تعاطا هیاشاپیلع ناتم نیصح هعلقوب اریز ردشفلوا ریرح
 یسهفلق كد روک. رومعم تاف یدمش یدفلآ لانمولام باسع و دح یف بول وا

 رهن وو ردکو جوک اما ردانعر یانب یدادشرب سم لکش هدنجما زوا عساورب

 بولوا نامهم هحیک رب هدهعلق وب ردوص تایح بآ راک ندنفرط قرشم شوماش
 [۱]هدتعاس ۷ بودیا روبع هلبا رلتآ یشوماش رهن بول آ راقیفروناسحاندننادوبق
 هدتعاسههنین آ ( هسنل ٌةيرقلزنم ) بوک یراهعرزعو یرلارق نادابآ و رومعم

 . بودک هبرغ تمس

 ۲ ] ج وماسرمش فاصوا ۱

 شوا, رومعم الاح كدشعا دابریو باییو بارخ هدرصع اشاب لع یخد ینو |

 روک ذم و ردما یازفحرف و مرا غابرب ها اشام هدنرانک شوماش رهن یرهش

 نایرج برق او بات .رهن,بودیا عولط .ندنرلغاد [۳] لانبس ۲:یره .شوماش

 ]٤[ نفمانبعلق و راوتخا ةعلقولوراق ٌةعلقو رامتصهعلق ندرلعالقهراپیمرکی كرهدیا
 شوماش رهنوب ینرلارق كرلهبحان هج و هراشوراو هح هدنرلارح [(ه] قلاق هعلقو
 ردحرصم هدالاب یعودلوا طولخم هیهس رم هدنسهمحان [1] قلاق هعلق بودیا یس

 دات و نو

 [۷] هدروط شوراو فاصوا

 تشک یناهج نیمروک ینامنتربع وب رلرسک زوط [۸] انفاص ندنراغاد كلحم وب
 رازس رخو یناق هنیراراغ ناقبجزوط كنيمزرعق ییامت هللاذایملا_ نسعد مدنا راذک و
 لتفص مدآ رزکب هنابایب لوغ یالآ رب نمهزکپ همدآ الصا رلرسک زوط بویق
 اراغم یرلاهنم لابج لاثم نک وک هلبا رلکنولوک یداهرف یک داهرف کردرامرجم

 ردمظع , تناما رولوا لصاح نوتلا كيب قرف رارراقح زوط بولد اراغم

 یتلخ و ردزوط ذذل تیاف ردیک ندنرپش [۹] هدروط وب زوط هرادحرس عیج
 [ 41 لاينس : دل < س « پ [۳] خوماس : ط . خ ماش : ك (۲] هدتعاس ۵ : 2 ۲۱ ]

 اقفاص: ط . ایقایق : ]۸[  هدزوط : ك [۷] ولاق: كل [1] ولف : ][  نیما : ك
 0 هدزوط : ط ء 2 [4]

— 4۲۳ --- 



 یلچ ایلوا

 هل رایدلردا و كربقح وب یتحردزمشلک ی حدی راوژولوف وب الاح قداغواهدندوع .هلىا

 رباکر دمش۶ اش امهرزواترفو بود رلرفسهرزوا ترنکر دقل وانرلناتس رفاک وقصمو هل
 ةهعلقو اماكدتا تحایسبولک هنیبولق یراییرا بانجاما مشناترف هکمروک یخد

 یهدالاب یعودلوایوقو نیتمویظع هعلف بولواعفا و هنسأات روا كنرايدلدرا راوژولوف

 ندشوماش رپ هعلق و نکل ردشنلوا رب رخ ۱۸ صقم هدزع رلدلح [۱] صارک

 بولوا 4 هلح ص چ وا هطاراو هدنف رط ن هعلق طاراو كش وهاش رو ردقازّوا

 (۲) سو غودنوک ندطاراویرلهعلق لدرانانل وارب رح كلدهاحم و و "ردفدندودح راح

 هلق هحراو هندارغلب لدراات ندنسهعلق راوژولوق وباما ردرلشا وا عقاو هنفرط

 (۳)لاحیفوبایلارق لدراهکمدنا عامسا ربقح وب هدنسهعلق راوژولوقوب . رلیدک هنیناج
 كمتک هرافرط وا بونود ورک یخد زب یرورضلاب , شمتک هنتیالو [+] اسودناح
 هتفه رب هنیرافرط بونج هاکو هبغ هاکو هلاش هاک ندراوژولوق بودا اضتقا
 ريغ اما ردقوح رارب زمکیدتبا اشامتو ربس يرلءالقو تابصقو ارق هح بوزک
 زگ واعمیرلامسایخد كرللزانم هح بویلوا هدناع هدناو هدف هدنرک ذ كرلروپمشم

 هدتعاسه بوقلاق ]°[ ندماب ؟لزنم ۷ ندنآ یداغلوا رر یرلفاص وا بونلرا

 ولاک هملق فاصوا ۱

 هداشابلع هدالاب ودلوا یت كنءل یغوقار امدقم ردكم ... هدراحم ناسل

 د اک ) هلمف رح ۳ هلو هدنسهخسش سه هد مه هديا تکو هلکوب ۲11

 < ( ءزج ) هدنسهزا رادلحم « رلطاطخ « رللاع . رد ( سارک ) هلا س یبورغود هدهبیا

 < یدب هدرضر هناختک الاح . ردهلکرب هج رع لمعتسم هدئمأقم ) ههروف ( هدتسهوآ رل هعبطم

 ندهفب (۲۰) یمیندقآ رایزوایه هدنسیضعب كرلباتک شلزاب هلسیزاب برع لوا رصع زکس

 هدا یمهجرت سوماق . ردهدکیوروک یرادبق ( ۰... هنالاةسارکلا . ىلوالاةساركلا )

 رددرفم [ هللددشت كنارو یمنض كفاك یی ] هدننزو هامز ( هسارکلا ) : رود هلوش

 ندهددعتمقاروا نمی هژزجر ندهفیص .رد (سیرارک ) یفیص مجو رد ( سارک ) یننج مچ
 :باتکلانم ةسارک تأرق ) لوق . ردژزج ر هفیح نوا الاح هکرونید هژزجر شفلوا مچ

 [6] قاشودیاه :ك [4] لام : ك [۳] یسموغود : پ [۲] ( م) ۰ هتف نما ءزح یا
 (ندماثک ) هروکهنفیدازایلصتمدوخایو ( ندمان ک ) هللا نون و هلیمض ك.هیسراففاک ینورغود

 "( م ) ردکعد ندلزنم نانولوب مولعم ریغ یمسا هلرکید ریبعتو نالوا منیاض یمسا هکردیللوا
 س ۵۳۷2۲ س



 ی رهش شوراوژد

 ردهدنس هنحات قلن وصوش هلت هدنف رط لدرا یر ردلکد هدنف رطشعهعلق طاراوكن رم

 هدهد نل ةا نکل ردهعلق تراص هدقاق اطر یو تهلکس و قاظب راش اما

 0 بودک هفرش ا کا ردراو یسهلاوحخ

 شوراوژد ربث فاصوا

 کكدشما رانلابقارح اهل وا هدزمکی دلک هلن اا شاپ یلعهدنح رات ۱۰ ۵ هنس ید ینو

 بولوا رومعم ردقل وا الاح یدرلرزد یدسمراو را دن نداس رانا هدنوایآ راز

 هلب واهلبا راناکدو یارممو ناخ و رلرطصنم لاثمهعلف بولوا دیدج. رهشرپ راو مرا غاب

 بناخ هنب ندنا رلشعا راوبق یلرننج هدرب یدب بوسک زاقدنخ مظع رتق هغ
 ۱] هدتعاس ۷ بودا اشاع رلاغ رمعو بوک هرلرب روءءعم هب هعلق

 [ ۲ ] راورو وف هملق فاصوا

 اشایدحا كلم یسهرک چ وا یدلوا مقاو كلک هرک یدپ هیهعلق وب هربقح وب

 ندهرتساس نکردک هغالآ هرخسنهضبفیتمالوهل بودیا ناصع یلغوایحفوقار نکیا

 دما كلم بولو هدراوژولوف و نلعوا یفوفار بور هش الو لدرا هل | زاغلا

 هنيو مدتک بولآ رابوتکم ندحفوقار هن [۳] بولآ نرابوتکم زعدنفا اشاپ
 ىدىس یزاغ هدنګ را ۱۰۱/۱ هنس رشک یھ درود راکرخآ مدلک یخد 427 کیا

 كيب نتکلس زوب كنضوقار هدنسارح یسهعلق راوژولوق و بولک هلنا اشاپ دمخا

 و ید لارف نوملق هداز یقوفاد بورع ندبات سشتآ عن نانو نیو

 بولوا دص مهج رب ناح هدنسهعلق (ع)ریماب كنسانا بودیا رارف ا هدکنج

 ٩۰۰۱۲۲ هنس هدزمشیلک یجنشب یدلوا رلناما و نما را وشمط دح رس ينال تل ود

 اشاپ یلع هنس زمشداک یحتتلآ كدلك (۵)هراوژ ول وق و هلنا اشای ىلع مظعم راد رس هدنح را

 < پ [۳] راوزولوق :2 . راوژولوق : س « پ [۲] هدتعاس 3: ك «س « پ [۱]

 هدراوزولوف :پ | ]نیما : ك « س « پ [4] بورو :2 < پ « س

 تن "6۱۲۱ تس



 یللچن ایلوا

 یک یرلقدلوا هدنلکش ردیا رارف بورو ناي زیرکسع مزب ءرکصنالادج و كنج
 هقرال آ یلبخ [۱] ندیرک هملق نکراووقبوش رد هنبقع زع رکسع رارق خزود رافک
 مالسا رکسعن ودوق هراهاکنیک ندهجیک ك زيدنفا اشاپ دحا ثلم نام هدنراقدلوا
 (۲)ول تا وصهدنسات روا رکسع کیا رافکب وقیج هلباهللا هللا یادصند وص یک ر سس تفه ردژا

 لام ردق وب بویلوتروف ناج هریق هریق یرانک بوئود هنومیم شملطوط هبوط
 زلبدتباقارحا یشوراو که دنرانک هرد یغاشا بولوا منتفم ییا مور تانغ هلع اتغ

 كلم نکردبا تاک یضمب هللا نادوبق بولوا نامهم هحنک کیا هدنجما یدمش اما
 هلساشاب یدص هر بودیا جعل هدرلودنک مدتا دایغیدرق یرلنوب كناشاب دما"

 یدلآ لام قوح بوروا جلق وبا زی اباب اشا كلم یدنک اما یدمهلوا عرغ

 بحو مدتیاحمتهنسانروطو زرط بودیااشاع نیسهماقیخدنب رایدتیا (۳)دسود
 یغوایفوقار اماردمبات هلدراهحرک هعلقو شعٍاهعلق لام ردنکسا دس نتمو رغ

 (۵)سابا یلغوایفوقار هلیارکسع كيب رجوا هلیغالوا ینوروم كلم (4)كبهدم
 هدر هدیمب فام یلبخ رب هدنفرط هلق یروشآ یره شوماش نکل ردرامپات
 لزنم ) بودک تعاس ه هنفرط هت هرکص نداشات ةعلق و ردراو یسهلاوح

 شوماش رهن نکر دیک هیهلبق بناج هني تعاس ۽ ندنا ردییوک راح ( هروک ةیرق
 نیمو رومعمتیاغ ردکعید (۷) یوک رلاغاینب [*] (رابناروا ةیرق لزتم) هدنرانک
 رومعم هدنرانک [۸] شوماش زی هني نک ردک هبهلنقفرط هتي ندنآ ردمیظع دنک

 بودبا روبع هدتعاس٩ یرارب نلبو یزلءدو هزدو رلغاد قلیراص هو رلدوک

 ۰( شوماش هماق لزم فاصوا

 یدنل وا قارحا یشوراو بوعا تعاطا هاشاب لع هدنح را ۱۰۹۹ هنسیخدو

 شوماشهدنجما كلوک رب یسهملق ردشلوا رومعم ندنکلوا هدلاح ییدمش اما یدبا

 : پ م بولاق : 2 [۲] [ (م) ردیللوا (ندرلهم) یسورغود ] ندهماق : ك [۱]
 (م) ردزسهطقن هدهسیا هدلکش وهدهدن-هخس س .ردیللوا (دنسب) یسویغود [۳] رولاوص

 ووابماروا :ك .ربناووا :ط « س پ ([*] هسایا .ط .هنسانا : ك [ ۵] كنهدم :ك ,[4]
 سوماش : نم سوءهاس :ك ]٩[ شوماش : 2 [۸] ینوک اغا > و

 بت ۷۲۱



 یسهبخأت ق ولن وص هل

 بوق راقدربو هساک نالا جاقرب [1] هنیزلهزارغ كل رهناخی-بس رک دعوت یت :ردلکد
 بحاصناوسن و یرلهرفک ° میج لصاماورایدتنا نظ لاقترپ راک رلنروک مدرتک همور

 تیاعر قوح هریقح هدرهش ون ردراو یرلمدآ تفرعمز نفرازه هله یرلناصع
 .ییدزیو كناشاب دم مصخ بوزو زلهرفک قیفر حالسر, ددع زونکیا بودا

 موج یاب دم اسنپ بوت نت رهشو هدعب رلیدتک بوود هبورک راقفر

caی  

 :قولنوص هلب هحا شیاتس هثب

 .[ ۳ ] كغولنوص وش هل ٌهحانو مدقم نوک یمرکی هلبا مالسا رگ ات
 . لارق(یارف) طفل دنا ثکم هدف ( وارف برق ) یدمش كدشما ثکم هدننناحر

 تیاغ رارد ینوک وارف هلغالوا یصاخ یروع.لارق هرو و ردمسآ كنراتروع

 یخدو مامت رایوک عبا هنسهعلق طاراو مر هدلحم ویو ردملات هلدرا 6 ر :دیوک رومعم

 كس هو یرلایاعر اما ردناتلدرا هلم تالوو لبا مکیدنا روبعو رب ندطاراو

 . یرلصاخ ییمارتفدو رادرتفد صاخو ارزو صاخ زامنو ماعز هنتلایا طاراو یرلارف
 بودنک تعاس هقرش بناح ندنا ردشماوا کیف

 راو : رک هملق فاصوا

 رازبد هعلق [ 4 ] لاخ ۳ و یعوق دح رس اما ردکعد هعلق شاط نت قاسم

 هنربیر هنیاما رد هلق ییاهوشرقوشرف هرزوا یلاع هتشپر, لاتح ییا لاحاهققح ارز

 بویقیا تعاطا ياشاپ ىلع رادرس هدنخشران [ه] ...هنس , ردراوتسا ةمق رب رایدک
 هنتلايا یلبامور نعدنفا شا دمحا كلم هجیک لوا یدئآ رابوط هدایز ندکس کلب

 هوصپ حالس رپ E چوا اتام ندنرکسعیلبا مور هلیغالوا فرصتم

 ةعلق وب راسک اخ رافک ناه هدکدزتسوک كب هرفاک حابصلاىلع یراودنک بوبق

 لیخر بودیا وه «رزوازع رکسع نایروک بوقبج یکیموروس زومود ندراوبوک

 : ۳0 ۳ te :س پ . و دل [ ۳1 ندزابم : ب [۲] هرلزارخ : 2 1

 4 : ۰۰:۷۲:۹۵ ەش :: 2.( ه] لاک :4 [4]

 سج ۾ ۷ نت



 يلچ ابلوا

 رام شوراو عدف E داوع فاصوا

 ردق وب دق هبحان و مظعرهش لام مرا غاب نادا و ژومسمر هاب وب هدننبالو لدرا

 تاهاک تاناسرب هلوو ردراو یرلءدق راد نکسور لدنامز یرلدالّوارهح ونمات

 راد سهرک ینا هدعل هلا اشاب دما .یدمسادت| یت > مدمروک رایدو راد یلئالوصحم

 ردق وبو ریسا كيب رتسکس رشت ندمیظع ٌةيحانوب هلبا رلاشاپ دمع كجوک و اشاپیع
 یخد راتفرابص زانات هدنسارح هللا مالسا رک اسع كس ردقوت پولآ راعانغ لام

 هدایرد بور نرلتالوصحم تانابت یرلهلوقم تاباود كبزوب هرک هج بودیا ثکم
 هدزمکیدلکءدنح رات (۱] ۰..هنس هلبااشاب لعیح یدازملسک | هرذ هدشنوکو هرطق
 نم ندکلوا ور ندهئس یلآ الاح كدشجا ۷ بارخ [۲] یراحم رهشو

 ۱۳ یناع یتا اویا هطارامتمف ےک لا د سچ بولوا نادابآ و زوصمو
 هت هردنش كم چوآ یعرکب هرزوآ یاور كنبراک احورب ردمرا غابرب هدنرانک

 رلبایسآ یللازوبحوا و رلرظتضنمو ءزتک زود ددعآ شو" ردراسوحنم راد یلوتروا
 مرارهنش شلوا هتسازم هلبا رلمزا غاب كسبشع و هتسازآ هللا راناکد ددع كنبکناو
 گودفوب هدزایدر یفاظنو نخ كنسهبوحمو بويعو یتفاطل كنساوهو بآ ردناذ

 یران اش وناوسن رکبیر,ورظنمیوخ لادتعالا فیطاۋ لام بحاص یراناوسن هله
 ( ندنناحودع ) راردا رلتاک ناسللاحیصفو نابیلاعیدب هجراجم رلهسلک هزوس کراو

 نوک لعل ندنعاوناو یدورصا ناولاو یمولآ نوک انوکو )جک Ey صاخو ضا

 تفاطا زونح رازور وتک ایاده هملاقاراس نرلءهوم ىح ردحودم تباغ یسالا ىلقانب

 كرش ویو زالوزون یدل بولک ربغت الصا هنسهومم هدنامز لوطو رلاق یاب ینوالحو

 یراح هرجا یراناتسلک لک م راو رهحنابو رلناتسو كبشمو راغابینارطاو بناح
 شولوشع شیوشتالب بودباتوارط سک هدرلقروخ خاک هدنرانکیرلتآور فآ
 یزاتبزح تاوضا و نااشوخ تامغت كرلللب هدنجما رلغاب راز غر لواو راردبا

 ندننوحعم ناط كنك ابرع اخ ندا ودم یخدو ررو رلافص ازفا حور هیدآ

 ص وصخحمهرایدرب کرولوا رلهزوک یسارصو [ع]هدرو رلقاطو راهساکلاثم نجروفتف

 ومان : پ ۰ نسوهاس : دل [۳] ۰ یرابپ : پ[ ۲1 ۱۰۵۹ هئس : 4 [ ۱ ]

 .[(م),ردنکم .قلوا ( هدیز ) یسورغود ] هدنز :ب [4]
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 تع رع هن راید لدرا

 بناج هلبرارادرسرفظمو روصنم مالسا رکاسع بول رابوتکم همانتبحم هنلارق لدرا
 بوشل عادو هللا رانآ نکردک هبهووای فرط اشاپ مساق حارجو هطاراو

 هنلارق لدرا ندنسهملق نابرودا گلوچوک ریصقت رب ریقحنوت

 ردیا ناسو رک د یرافانوق مکن دتک

 زکس هیهلبق بناج ندنسهملق نابرودآ كوچوک روک ذم هلا نمراقیفر هلج الوا
 بوشآ رللوب صصو راشاطو رلغاد هدتعاس

 [۱1 تافرص هبرق هدراحم هحان

 نذئا ردعبات هنسهعلق طاراو الاح رد وک یراحم زاص یلهاخ كسب لاثم هصق

 هدتعاس یدی بوک رلارحو رادنلب ءوک هنفرط قرمشم هن
 جا ونس هرق هدتسهبخاب یه رف

 هطاراو ٌهعلق الح یدیا كلدرا مدقام ییوک جاوس هدهرومعم هحان ولوارب

 هدتعاس زکس بوک یرلارق هجا نکردک هقرشم بناج هني ندنا ردمپات

 شالاح واصح شاوصراد یتعل شاب رضاخ ٌهعلف فاصوا

 یخد یو ردکعد .. ۰. شالاع هدرام ناسل اما رداکد مولعم یسیاب

 هعلق بولوا رومعم الاح كدشعا دابر هللا اشاب دمحا یدبس هدنخحرات ۱۰۷۱ هنس

 هطازاو هل  راو یسهحانمظعرب  ردراو یرافک لدرا هدنجا لازم
 ردانعر هعلق انب شاط یدادشرب ییهلاوح تلثم لکش یسهعلق اما ردشعلوا ریرح

 ینرط برغ و ردرلغاب هله یرلرب ییهلاوح هلیعالوا عقاو هند یعالس شالاح
 ردرلعبات هنیرفاک [۳] قاشوداه ردیحاوت میظع کردیسهبحان [۷] ( داک یهج)

 رلیدلوا راک. هطاراو یساباعر داک یهح روک ذم یلهدبا مدنم نسهعلق تیهلکس
 قرمشم ندنا رایدلوا عبات هراساج هجمن بولوا هدنامرطاخ هدیرفاک قاشودیاهو

 هدتعاس یل ا :هنفرطح

 قاسودناع : ب [۳] داکیمح : پ [۲] تاخرف : پ 1
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 يلچ ابلوا

 ردشعلوا ریرحیمالفا یبهعلف طاراو بولوا رومعم هدایز ید یبهحان هدنفارطاو

 هدتعاس یدی پوک یراغابو یرلغادو يرلارح هن ندنا

 [J] نادا كچوک هعلق فاص وا

 مدهنم نکیا هرزوا یلاع هتشب رب یسهعلق بونلوا رر تلایا هدنحلص طاراو

 لدرا یدمش اما یدا شلوا دق صاخ هنریزو طاراو ةعلق یمهحان بولوا

 ریمعت ینابرودآ كجوک ٌهعلق وب ریاغم هحلص لارف [*] لاحم یفومآ نالوا یلارق

 [۳] بقعلایع بونلواضرع هبیرایرهش فرط یعدوق رکسع هنجما بودا ممرتو
 ٌهضنق ندرافک ت-د یرفص نابرودآ ٌهعلق بواک فیرش طخ ندهاشداب ولتدامس

 ناک فیرش طخ هیاشابدمم مصخ وید نسهدیا ربارب هکاخ هني نسهملق ولآ هربخیس
 ناما هیهعلق هدکدناتکم هدننلآ هعلقوب اشاب دمحم رادرس نآ لوا ناه ردو هملق

 ترود قاجنا بورک هسیرتم تانغ هلج [4] سمشلانم رهظا بویمربو نامزو
 جرب ندری ها كنهصلق هجنوروو هنسهنکرپ ۀنيس كنهعلق یرلپوط زع لاب ددع
 نورد نعودلوا مدهنم هملق بولوا [ه] بارت هیاوه یرلندب نادندو یرلورابو
 رادرس لالعایف بود ناهعلآ رکاسع ةديزک یا نالا بوروک راقک ندراصح

 بودیا نوکنرسنرارکیپ یلجاخو بوک د نراقارپ ناما ضایب هراندب نادند هنفرط
 نورد هج دک محجرناج هیاجوپ علق زسحالس رافک هلجو رلیدریو ٌةعلق هلا هرو
 هکاخ هدنوک ییا نراراویدوردكنهعلق هل رایرمش نامرف بورک مالسا رکسع هراصح

 رایدردنوک هطاراو علف نرلتامهم ریاسو یرلیوطو هناخهج هلم بودبا ربارب

 . هل ودرد اغا ییطصم یلاع هاکرد ناباون مس نلک هلا فی رش طخ هنمادا هعلقو هدمل

 دم رادرس بوبد ( قیرطلاممقیفرلالوا ) ید ریقح ناه هدقدلوا نوذأ« هکمتک

 چواو تآ جواو هار جرخ هسک ررب بولوا نونأم نداشاب عناق حارجو نداشا

 هنفررط راوشمطیشابیج وبق بولآ راقیفرلبا راناسحا هنوک هو یرلهلوک واج سأر
 نداشاپ مساقو اشاپ دم رادرس هدمکیدنا دارم قامراو هنلارق لدرا ربقح بودنک

 هدنشورزور : 2 [4] بیقعتلالع : دل «س [۳] لاحم : لپ « [۲] نابرودا : 3 ۱1

 سس ۱



 یسهعلق یاچو

 راو یرافاقوز كاپ هار هاش ددع زویجوا هلح و راردیا ارشو عب راتروع هلم

 یرلوپف [۱] هنیردپ ددع ینا هدنفارطا هجو ردقدنخ قیمت جف یسهمیرا بناجو
 ردقكس ید شب هدنفا رطا ههو  رذیراص ندهعلق هلشفدنخ شوراوو ردراو

 قلزوجوا تیاغ ردیرصم كنيرايد رام شوراو و لصاما ردرلغاب هدنراغاد

 ردراتافاو ناتسب كبشم و تاعرازع اپارس کراو یرلارح رادلوصحم تمنغو

 یرلکک ا ویس ضاسو صاخو یدورصاو ییراو یوژواضایبو لآ (ندنتاحودم)

 ندنلا یلارق نالا هدنحرا ... هنس یهو ناخ ناملس یتح ردقوب هدنوکسم عبر

 کیا ود هلوا كرابم كاښغ هاخ ناملس یساباطر نیجهربودوب هدقدلآ هربخسا هضیق

 نایلس بوکچ هلراقازق سوماج تفچ رزوب یک | رب یه رارریتک کک ا تفج
 بولوا تمینغ زکتالو ناخ ناملس هدنراکدرو اباده بوروتک «نیروضح ناخ
 یراباسنا و دالوا الاح بورو همان فاعم هترللا بود هلوا قوح زکب رادالوا

 رارریو تح غاب و مانغا ددع و جارخ نوتلآ ررب هنشاب مدا بولوا قوح
 رایدلوا ردیا دادما هنریمعت .یسهعلق طاراو یدمش رانآ رافاعمم ندفلاکت یربغ

 ردقوب رصح و دح هنسهبوبحم و بوب ندنغودلوا فطل یساوه و با و
 هرجا رارق ورلغاد هلاشبناج بودیا راتفاض هللا رلایاده مظع هرادرس یخد هدنوب

 بو رلارق رومعم

 .یاچو ُهعلف فاصوا
 یلارق لدراوربندلوا دق اما ردلکد ولعم یسیناب ودك مذا. ¿ةد نا

 یلوق طاراویارخ هلجكنسهبحانو یمهعلقهدنتلایا طاراو یدمش  یدیا هدنمکح

 كدشعا قارحاهلا اشاپ دجا یدس لواندنحتف طاراو ینشوراو نکل ردسالقا

 لوا الح كدشعا یردنلق شخ هنازغ بولآ لامهسک شمت هللا ناما ندنسهملق و

 رر یسهعلف شلوا نادابآ و رومعم هدنجا هعلق الاح ردانعر روسر ور ندنامز

 هتخت رومعم هدنجا هملق الاح ردانعر روسرب یدادش عب رص لکش هدنلحاس كلوک

 ردسلطابر ناتم یقدنخ یشوراو هرشط اما ردراو یراریدو یرلوا یلوتروا

 هند ق 1
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 يلچ ایلوا

 یدی كنآ ردهرکا عاف مکشلا ناخ دم ناطلس مدنبرق یسهعلق ءرکا یخد یشارب

 [۱] سوتسرخ ییدنا مزهنم یرفاک هرکص و یعودلوزوب بودیا كنج هلبا لارق
 ردنا بارح ید لوا ردندفاربطهنب ید یمهعلقرم كنيرادالوا رهجونم هدنسالیب

 ندنرزوا راتات وب هدعب  ردهرومعمهروکاک | [۲] کهدقاشودیاه كاخوباما ردبارخ
 بودیک تعاس چوا هلام بناج

 کمر ف هعلق فاصوا

 ردژا [۳] ناک ندنرادالوا رهحونم هتن یسناب ردکمد :.. هدلدرا ناسل

 [ء]لاحم یفوآ یلارق لدرا ال بورک ها ندلا بودیا رام كولم هح ردیسانب
 ردهعلق نهتم رب هدزازبمح رازهلال یارح رب هدنسهحان [ه] قاشوداه هدنمکح

 شوراو بوبمرو نامز و ناما هیهملق وب هلا اشاپ دجا یزاغ یدس موح اما
 طاراو تلاد اما قدیشلآ مانغ لام و بسا كن هڪ بوديا قارحا نمظع

 ندنا یدیشلوا یفاقوا اشا دم یلورپوک بولوا داقنم و عبطم یرلایاعرو هعلق وب

 غارو غادو رلارحو رلهبم نادناخ یلارق نادابآ و رومعم تعاس ه هرغ فرط

 بوک رلغایو

 نیچهر ود مظع یداو فاصوا

 ریرح ردرلداقنمو عیطم یرلایاعر كشوراوو ورب ندناخ ناملس رخآ و لوا

 ههاشداپهنسیه یدنلوا ریرح هنتلایا طاراو یدمش یدبا یمالفا یتلایاهرک | هدعدق

 طاراو و ءرک او نیدوب و رارریو جارج [*] یوتلآ سورکنا ددع كيب قرق

 راهبرعوطنحو رلهیده نوک انوک یریغو هقوچ [۷] وطصپزوب هج هنیرلاشاپ هوونای و
 لوتروا هتخح هردنش ابارس ددع زوب زکس كس کیا نوا هج شوراوو راررو

 ددعيبا نواو راو یرسوحنمراد رومعم یلهجابو یلغاباس رک راک یاقوفو یناتح

 یرارطصنم لاثم هعلق ددع قرق هلو راو یرلک اح ورب یلکنهد شموک یرللا
 هدنراناکد لماک ددع زوشب یرغو یراناکد رتفود هقوحددع زوحوا هلو راو

 نانکی :.پ .:نابکی .:. ۳[.2] یهدقاسودناه. : .پ.[۲] :شوتشرخ : 2 [۱]

 واط : پ [۷] ینوتلآسورکنا : ك ءس [1] قاسودناح :پ [ه] لاحم : ك «پ [4]
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 یمس هعلق رات

 یتح ردراوتسا روس شاب راح ةغلقرب شارط كانس یعداب لکش هدنسهمعانراخت

 ندنکلوا یدمش الاخ یدشما قارحا نشوراو ءرتشط اشاب دا یدس یزاف

 یرلهعلق اما ردرلعبات هطارا و ُةعلق یرلءرفک یرکسع هلج بولوا رومعم هدایز
 دمرک هنسهعلق قلا او یرلارق رومعم تياغو ردهدنلا یرلهرفک قاشودباه هنس

 ۀعلق نصر, راو یرلهباطو یرلورابو جرو یرتسانم یلشیام رب ندهدسب ةفاسم اما

 پوط بورتک رلمظع تفاینض هلرلایاده یرلوریو ینادوبق هعلق ندنا ردرومعم

 بودا روبع هدتعاس [۷] شب هندناح یراکزور زدلب هتب ندنا . رایدتا یرلنامداش

 رانا دف ةعلف فاصوا

 هعلق و هدناتسراحم راک اسا ردنارو هدراخم تسد رخآ و لوا ۰۰

 رهدازرهحونم تح ناوج هدا زم تر ود ب ولکه ملقا و ند رېل ءراوام یرادالوارهح ونم

 رد رللکد هلود مخ روشاطاماراردیاانب راهعلف یلغی ندقارپوطددعترودهدصانم یاحوب

 رار,دیمهعلق رانا نوجیکنا ردراهملق [۳] روصیقدنخ یلغی قاروط مظعر,قاجنآ
 رانوب ږاردزسراک زس بودیا لاوس رلهرفک راس هنیدرود كنیرادالوا رهج ونمو
 هدک رولوا كمد زمدآ ترود زب یمی ]٤[ كراحنم زب هلا یسراف ناسل یخد

 یدعرا رلیدید راج هلا مالک فیت بولوا ظلغ هيد [] راحنمراحنم هرلنوب هدیک
 ادب ناسل رام ندسزاف ناسا نوحسکنا ردرومشم طلغ [4] ندراحنم راح

 نا الثم رونلوا لاهعتسا قوح راتفل یسراف یضعب هدراحم ناسل اینک ۱ بولوا
 هدنراناسحو مدروک هللا مزوک یدنکنیمی (توقالنب یتم [۷] مدوت نبا) هدراحم

 دلراحو ردزاو یرلتالک یللثم یظفل زا [4] ناوسن [۸] ناوحنلف ناوته ناوتح
 ردمظعشوراورب یرلعلق قارپوطوب الاحو ردعدق[۱۰]للم هکردندرهجونم یلصا
 كنعماح اشاد یلوړ وک یهدنسهعلق طاراو الاحو ردقو یرلکنفوتو یراپوط اما

 كنسهعلق راتاو اما ردغاروط[۱۱]قاشودیاهک اخ ردراحمیماباعر نکل ردنفاقوا

 «س [؛]رواط :ك [۳] (م)ردفو قبجا هدنرلهخسن كل ءس [۲] هدتعا- ٤ :ك [۱]

 .مودون: ۵ [۷]ندراجنم :ب [1] راجنم راجنم :ب [ه] زاراجنم زر :ك . زراچنم زن :پ
 قاسودناه:ب [۱۱] كلم:پ [۱۰]ناوس :ك ءس «ب ]٩[ ناوخیلق :ك [۸] مدوق : پ
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 اج ااو

 ا قرم هدنرصع اشاب ىلج هدالاب یغودلوا ردنکسا دس ٌهعلق ربسلابجاور اما
 هدننماد رادنلبهوک بودک هقرش بناح هدقانوقرب ندنا

 هشق علق اغربع مرا غاب فاصوا

 هدنرصع اشاپ ىلع هدالاب یغودلوا هدنمکحیراحم یناب [۱] شرومو رام اتروا
 ةي یدمش اما  ردشفلوا ر رح السفم زمکیدنا اشاعت و.رعس هرزوا زما مو دارم

 لوا ردراو, یسوفوص قیمعرب هدیداو رب هدنبرق را هشق ٌهعلقوب هد زمکیدنا اشام

 رولوا رقب یزمرق مد ینرف لوا نآ رد رلهنکود هرزوا مد کنرف ندوص
 ندرلزغالوق نفاصوا كيوصوب یدیا راو لعن میک ررب هدنرلهببه یرامالغ كربقح

 هربمد وص و هدنبس . . . هنس اشاپ ىلع اریز یدناروطخ هرطاخ بودیا عاعسا

 هج روس ندنوصویقوب بوراقج لعن مکر, ندهبیه هن ناه یدشلوا رق بوروس
 جارجو هاشایدم مصخ زعرادرس بولوا صاخ ساح ینمرق رللعت هددحاو زا

 نرلمدآ ودنک لالا یف بولاق هدنربح ماع رانآ هدکدرتسوک بورتک هیاشاپ مساق

 نآ لوارلن آ نامهرابدروس ءرللعن بورتک نیوصبورهدنک هوبق روک ذم هللا راهشیش

 وح ر لالا قرلهسوق هبهک رس براصیرقب یزعرف هحالثم رایدلوا رق یزعرق
 نآ لوا راهسروس هرعد نیوص كنوبت روک ذم یک یغودلوا هبوب یراکنج بولوا
 ةیشلکیعهنلانآ » ردوبق قافآ زوهشم هدنبرق یرهش هشق رولوا رتب یزعرق صد
 هزمتحاسكسلبا ر رت نکل ردراو رلامتربعقوح هدک اخربتخ كاب كاخوب اما « ردق
 كي بودیا هرژاشم هلراءدید روما رابتخا هلم اشاپ دحم رادرس هدمب  رولوا عنام
 ۱ بولوا تهج كن و لاد

 ردیا ناس یرلفاتق زمکیدیا تم نع هقاثو دناه تاالو

 بودک تعاس [۲] زوقط هیهلبق بناج هدراداوصحم نبمز یلهحار ربمع كاخوب
 نابرودآ لوس هعلق فاص وا

 هدکلزود رازنخ مساوریبهملق ردلکد مولعم یسیناب ردکعید ... هدادراناسل

 تعا ه : )۲(  [(م) ردزسهطق طقف هدلکشو هدهدنسهخن س ] سروف :ك (۱)

 ` }| تست



 یسهعلق راغلو

 یریک هحا 2 راغلو هملق فاصوا

 ردانعرهعلق رب انب یدادش عبم لکش هرزوا دنلبرس هوک رب هدنرانک هسیئره

 قاشودیاه موق هدنمکح لدرا كلدشمهمروک یخد یون هدنرصع اشاب ىلع امدقم

 راتفایضو رلایادهو  رایدتیا تعاطا هرادرس یخد رانوب  ردهعلق لوحوکر هدنلوق

 تيه لکبس یسهلج یرانادویقو یسلاها :ردرومعم تیاغ یسهبحان اما رایدرتک

 راغلو وب یتح رایدید یدیلوا هدنامع لا تسد هکشاک رایدشالغا هزمغیدش یتسهعلق
 کا رلغاد هدنسوشراق هس رې وراقو ندنس«ءلق

 مظع ]١[ راوصح ةعلق

 هیره هلا اشاب لع رادرس هدنځرات ۱۰۷۱ هنس ردهدنک اخ راح هتروا

 یراصیرزو راوشمطو اا ناسح یسادختک اشاب ىلع رادرس هدزمغیدراو هن رانک

 راوسخهدفرط وشرق بوردلب هل رکسع راوشمطهلح هسدنرهم هلا اشاب نیسح هزابآ

 نلغوا [۳] یعولظ هدزمکیدنآ بلط هغللارق نلغوا [ ۲ ] یعولظ بوراو هنسهعلق
 هدالاب فاصوا كنسهعلف راوسخو ینیدوق كرافک ندنسهعلق راوسخ یز, بوسرو

 هفاضنابه قیدامزاو هنسهملفراونخ بوخ وشرف هرم یدنش اما ردزوطسم

 هدنوک یبا ساخ نا نداس رپ هدمب كدتا اشاعو ریس ندءهدسن

 قاط راش هملق هدراع اروا تالو

 یبهعلق , ته لکیس زمکیدنا مدهنم هدنجما قلقاطب هک اقح هد ... هیتر

 یرانادوق ردردنلاح دنبرد هعلق رب هدنحا قاطب یک راو یللوتساو هژدنف و

 9 (قاطب رشفملف لاکشا) ر دکلی راجت ایشو ی رایادهءر ادرس راک اج ېو یراوربو

 بودک هل رانک هسیت هبرغ بناج هني ندنا
 یاق وط هملق فاصوا ۱

 ردهدنمکح كس سه شونط هلابلاپ وطهدنک اع زاحم ات روا هذنسیلای كن هسدت رهن یمهعلق

 (م) ی راوسح ) هدنسهخسن (ك) رلیکهرکوص ندو كرکو هلکوت كرک [۱]
 یولص : ك [۳] یعولص : 2 [۲]

 یا را زا



 چ الا

 ردقوتجاح هرب حرارکت  ردروطسم لصفم هددلج ی هدالابلج زمکیدنا باکو
 هباشاپ مساق حارج و هیاشاپ دمحم رادرس بولوا رامع ورب ندندابرب اشاپ یلع اما

 یدنلوا راتقابض هرزواینزومظع بورتک رلایاده هل رانامداش پوطبولک یرانادویق
 هل | مالسا رکس هت ندنا

 مارا ٌةعلق و شوناص ها فاصوا

 هبهعلق و هدنرصع اشاب ىلع ردهعلق ندابآ و رومعم واک تبق رخآ و لوا

 شلآ ی جنب ددع كيب یدب بودا دابرب نسهحان شواص اما كدشماماعوا

 هوک رب لاثم دنوامدهوک رب یسهعلق مارا اما ردشلوا رام هنیالاح ردشفلا رسا

 هراب زویشب شعا [۱] ندنک اخ هعلق راو ردنکسا دس دم ندننماد كدنلبرس

 هعلق هلج یرلکاشراو یرلسع و یرلورو ینادوب هعلق بودا یرلنامداش پوط
 یدل وا مظع تفاض بورتک نراماعط هل راياده بولک هرادرس هدربارس هدنجراح

 هديا لاقتنا هللا ثرا بولوا یسانب نابردژب یدالوا رهجونم یسهعلق مارا وب رکم
 كلام هرکشل بنج دونج كيب جوا شعا یسهعلق كنیغوا یفوقاروب الاح هدیا

 یسهلکسا یاقوط [۲] هبناج لاش ردک وچ وک نکل ردنیتم ةعلقربانعر یانب یدادش
 هدنجما هکعآ اشاع وریس بورک هنجا ماربا ةعلق وب نکل  ردبیرق یسهعلق یاقوطو
 قللارف یدب هربقحو یراساح دعا مدتی 2 اما یدام وف یادوف هجم نالوا

 هننادوبق یسهملق مارا نهرکتسم طخ ییدریو هریقحوب وید نوستا تحایس یر
 سوینتسدالربقح بورو هنیزوک هنیزو یطخ بوقلاق هرزوا قایا نامه هجشرتسوک
 هربقح وبهقشاب رایدلاقهدنریح ماعمرامالغ وربقح وب مکیدناما رک اوزانعا ردقلوابودیا

 یسهقوح راج وطصبروتعاسییاو یرلتآ زسقوروق كنهحع یاو شورهسکرب

 ررو یوتلآ سورکنارانوا هعرامادخ بوریو یراکتفوت لوق لخرح ددع یلاو

 پوط هراپ یدب ندهملق بودبا تفاض هناکولم رب بورو شموفو هخوج قلنود
 هللا مالسا رکسع هنيا  یدنا نیز نرلندب هعلق هلیرلقاجنسس كراساچ بوت آ
 بودک هبرغ بناح

 هدئیناج : ك [ ۲ ] (ردزسهصق)ردلاح : ك« س[ ۱ ]
 — و ۱ + .تتس



 بونا تعاطایاایلع یسهملق [1] راویموشوب هدزمکیدنا حتف یلدا هلااپیغ
 بوت | یرلبوط نامداش بودا تعاطا ید هاشاب دم مصخ رادرس هتب الاح

 ولموشون هدنتسد هرفک اما رلیدرو راياده بودیا راتفاض هرزو ییاو هرکسع
 تا ( یسهعلق روطو زرط ) ردمموف قاشوداه یدونج رکشل ردهبحأت مظع

Aروع رلارف هڪ هدنرانک هی ره بودک تعاس ه هبرع باح  

 بودیا

 یتهبحان و رامقص ةعلف فاصوا

 ۱۰۷۱ هنس ینغودلوا هدنرانک هس ای او تک یلارف لدرا رخ آ و لوا

 بودا حتف هللا اشاپ لبعاسا یریزو نیدوب نتیالو لکبس كنيرايد لدرا هدنحرات

 [۲] راصوب هلرکسع رانا هدزنودلوا لخاد همالسا یودروا رفظمو روصنم

 زمغیدلآ ریسا كيب یدب یرکی ندنسهیحان رومعم بوروا هدنرانک هسی ینسهعلق

 بودک هلبرهت هسبت هني هللا رکسع هلاث فرط هني ندنا ردشهلوا ریرحن هدالاب

 یسهحا و راوشکم شوسارا هعلق فاصضوا

 ٩۶۷۱ هنس یخو یو ود ەدى لوزا الام اما رد رلیحاوت نادایآ و رومعم

 الح یدمش كدشعا عبطم بودیا بانيو بارخ هدنرصع اتشاپ ىلع هدنحرات
 ثتوط هدنلحع راتفاض مظع تورتک رااآده یادوبف تورش وک: تغاطا یور هنت

 هشم و رلغادهحنهاکو هلن رانک هسیترهن هاکهلبامالسا رک اسعمیج هنیندنا یدنایرلکلنش

 ردءهدنسهحانرامقض هنن وب بودک « [۳] (راوتشاهفلق) هلدسح اضتفا هدنجما راراز

 یسهنحان و ( ولاقهعلق ) ندنا ردهدنسهحان رامقص یخدو [4] (لوراق ةعلف) ندنا

 یدنل واربرح هک ربحتاونو رلهعلق هراپ ترود ی هدالابوب (یسهبحانو ولاک هعلق ) ندنا

 روک ذم [ ٩ ] هدزمکیدرک هندارغ لدرا راید هللا اشاب ىلع هدنحشرات : ۰ هنس

 رسا یراءهرفک بارت نرهناخ باتو بارخ تويا تعاطا هاب رلیخاوت هل رلهعلق

 هلوراق : دل [4] راوتجا : 4 [۳] رامقص : ك [۲] راوولموش : £ س [۱]
 هد مگا : 1

 بس ۶ ۰ ٩ تح



 ىلج ایا
 زاو تاداح ٌهعلق شلاتسو یسهحا قلئوصهزوف فاضوا

 نادایآ و رومعم هراب روحوا بوللوا ر رحم هدنحتف طاراو ید ارک هبحات و

 بولوا عبات هطاراو مدمالتنا تتنقف یسایاعر قالفاو رام كس ید نوا هدنسا رو

 هدراحم روا تسد هدنن.اد دنلب هوک ر لاح ردشلاق موم رک تسد یسهعلق

 كدمهدیااشاع بورک هللا قالوا هرفک هدنجما ردانعر علق انب یدادش لوح وکر,

 راتفاض مظع همالسا رک اسع بورتک نرلایاده هباشاپ دم ےصخ یرانادویق اما

 هلاش تمس هب لدنا رایدرتتوو نزو تعاظا نودنآ یراتامداگ بوط هلا

 بوک یرلارق نادابآ هدنجنا رلغاد

 ]١[ قلن وصوش) هحاو راو یھ هماق فاصوا

 هدرررحن نبح یرلایاهر هدیزک ددع كسب ید هدنرلارق نیز هراپ زویکیا
 بولوا هدنلا یسهرفک لدرا ییهملق اما ردشملوا دق یبایاعر یبهعلق طاراو

 هم هب انط بانط هدهعلق رز هلا مالسا وگیه هله ردرا و یرکشل هسک هدنجمآ

 دم مصحح راد رس بولوا یرلدامداش بوط ندهعلف بودا ٹکم هلا راهاکرخو

 هعلق ماعطلادءن بولوا رلتفاض مظع بوروتک رلایاده هیاشاپ مساق حارجو هاشاپ
 ییلل وا رامارک | مظع هسرلک اشو كشراو هننادوص

 (۲] راو یهچ هلف لاک شا نارد

 هی فرط ندنا یدمش اما ردشعلوا روح هدالاب هدنرصع اشاب ىلع

 [۳] بودک هدنجا رلغاد

 یسهحانو [4] ولموش ةعلف فاص وا

 تؤلف هدنلا ینهرفک لدرا ینهنحانو یبهملق هرکضندنر رحمت یتف" طاراو

 هدنح رات ۱۰۱۷/۱ هنس اما ردهد رفاک تسد هحرک ردراو یراصح بعص ناتهر

 و شمالزالینعر هتتل ۲ تكنهحولرت و هدنتهخدن سا [۲] قولنوض ك ("س ۲۱]

 «یسهخا وولم وش علق فاصوا) یمهحول رس كم هدافا و هدنرلهخسن 3 ص [۳] (م) ردقجآ

 یهحانو راوولموش : ك [4] (م) ردیسهرابع

 سس ۶ ۰ ۸ یوم



 یسهعلق شونلب

 هراپ زوقط شم الاح بورتک هطاراو نسهاخهبج هل بورو ها هزو ٌهملق ندناعع
 یرلارق داقنم و عبطم بولوا هدمالسا تسد هلم یسهعلق هلبرلارق هبحات هرومعم

 هنسارح وزهباپ یزوب هدننماد وزب هوک ( یسهعلق لاکشا ) ردراو یرلایاعرو
 هنب ندنا [۱] ردقحانعر هعلق ردف یعودلوا انب كنس كحوکرب حب لکش رظان

 ۱ بود تقات ترود هلاش فرط

 Yj] شوال ةعلقو هیجان فاص وا

 کرداربک ةبحان یلارق نیم یایاعر قالفا و راحم نادابآ و رومعم ددع كسب
 رایدو راد تمینغ تاغ ردتشفلوا ر رح هنسهعلق طاراو هحات و هدر رح نبح

 هدننماد رابر ( یراصح لکش ) ردقوب یلثم كنيراب وبحم هدراید رب رکید بولوا

 کردیسانب لارقروبغ نلتب هدنرصع ناخناملس یسیناب  ردانب رکراکر سدسم لکش
 الح ردکعد ... ( راو سوئلب ) هدراحم ناسلو رلرید روغنلتب یموق راحت هکوب
 عبات هناغع لآ هدلا ایاعر هنن یسهعلق اما ردکنامع لآ یبایاربو ایاعر هلسهبحات

 ۱ ر [*] ۰۰. رلردموق

 بودم تعاس ۵ هفرش بناح بوقلاق ندنا

 راو شش هعلف فاصوا و طونه ةا

 یرلهرفک یرکسع ردیسهیحال [۳]طوبه یلارق نادابآو رومعم ددعزویچوا
 هدارح زود ر یسهعلق راو شش روک ذم هرجا هبحات و اما ردسموف قاشوداه

 هلا اشاب لع رادرس هدنحنرات ۱۰۷۲ هنس یغودلوا هدننماد دنلب هوک ینامروا ریو

 زمکیدنا لارق [4] یلاحم یفویا بودیا لتق یلارق شونایث بودنک هنسازغ لدرا
 یناصوا هدموقم هنس زمغیدلآ مانغ لام بودیا قارحا یراو شبش ةعلف وب هنس

 مالسارکسع هني هلاش بناح ندنا ردقو تجاح هرارکت گردشفلوا رر رح لصفم

 بودک تعاس < هلا

 طونه : ك [۳] شونالپ : ]۲[  (م) راو قیچآ رطس ییا هدنسهخ س [۱]
 ىلاع : ك « س [4]

 راو قیچآ رطسییا [*]
 تس ق و —



 ىلج اتوا

 یتسلوا مدهنم كنسهعلق تبهلکبس وب نداشاپ یا یراساج هسع هدنلم حلص دقع
 ادخ دم مديد كمرو اضر هیاشاب یا هحاهن رقفو ریقح انداوب هدک دنا احر

 تلود ردراک رخآ یدمریو نذا هنمادهنا كنهملقو بولوا هلیوا بودیا ربات مزوس
 ندزمهاشداپ ولتداعس هدنا بوردنوک ربخ هنیرادطا ودنک یراساح هحع هنفرط

 دا دابرب هعلق هلا "یرایرپش نامرف بولک هطاراو مش رش: طخ بولا نذا
 نامرفو صا قدقح ندایهر كيب ترد یعرکب صلوا ریرحت هتسهعلق طاراو اما

 قلقاطب قیمت حفر, ندندودح راج مز, یسهعلف تیه لکیس روک ذمو ردکهاشداپ
 ینعرق و یباط زوقط هدنفارطا رودم لکش راو کا هاش هدنجما

 یتح _ یدیا نامرک نیتمدسو نیصحصحر, یلوپقر رظان هبرغ بناجو یٰلانب هلوط
 شقلآ زوب هلیسوزاب توق هدلدرا راید هلزعدنفا اشاپ دما یدبس یزاغ نارق بحاص

 هلحو نکشلآ نرلایاده كنسهلج بورک هنیرلجما بولآ هرخست ةضبق یرلهعلق هراپ
 یدیس هلباقلوا نیتمو بعص یسهملق تیه لکیسوب نکشلوا داقنمو عیطم رلعالق
 دایدیس [۱] ینوطهقرالا هراپ زوسدب كب بویمرو یرقنم دیرکرب هباشاپ دما
 رخالاهملوا ندننورد غاد اشاب دحایدسراکرخآ یداعارغوالصا بوتآ هاشاب

 ین یدتک هاس ورد غاد رساح و باخ بود یمهعلق ته لکىس رفاک یدک

 هنا لېسو یدیا راوتسا هعلق رب هدنجما قاطب یک ایردو نیتمو بعص هبتموات
 مالنارکسع هدزمکید رک هنجا کقادارخ مکیدنا نک كمرک هامع ۳۳ هاب |

 شلوا اهقهق هعلق رب هدمالسا تسد زونه یدرولوا یلوا حتف هسامقح ندنجما

 قيقا مکیدنا بابو بارخ هلا رلمغا هعلققف ندفرطره یدمش اما یدرولوا

 ولك ةعلقو لوراق هعلق رکم یدیا قو هعلق هلوا هدلدرا لصاملا یدلاق یرللغ

 بودبا ضرع هتلودرد نغودلوا مدهم كنهملقوب نک ردک هلاش بناح ندنا هوا
 ندنا بوشآ راشاطو رلغاد هدتعاس چ وا هلامش بناح هلبا مالسارک اسع می هدعإ

 بودنک .رجما [YJ] وزهعاب یارح هلارث هن یخد تعاس چ وا

 ۳1 وزعاب رصتخ هعلق فاصوا

 لآ تیشخو بعر یرارفاک هدقودلوا حتف طاراو نکیا هدادرا تیالو یخدوب

 وزە : س [۴1 وزهعاب : ك [۲] نوط: ك« س [۱]

 — و و ٩ تتس



 یم«لق تيه لکبس

 هدنشالو قاشودیاه كلد راهعلق و هدن رب رحنا شاپ ىلع هدق داوا حتف طاراو ردلکد مولعم

 یدلوایرلپوک طاراو بوتلواری رج هنسهبحان راح یرلارق هراپزوب یا میح بولاق
 یتسلوا مدنم كنهعلقوب ندنفوخ یلارقهحع هلغلوا نق نمەعلق طاراو مزب هعلق و

 هظحالم هلبوب رلرفاک رکف نیبرودو شیدنا تبقاع اریز یدنا اجر هدخلصا نبح
 هلبوب هسرولآ یدنسهعلف تیه لکبس وب رکا یدل یطاراوُهعلق یلناغع کرایدنا
 نسکلوا [۱] قاشودیاح عج و یلدرا تیالو هل هسروق رکسع هیهملق براصرپ
 كانسهعلف تيه لک مسو هام راتمدقم ءدرولآ هربخیست هضنق نتبالو رام اتروا "لو
 هعلقوب هللا رکسع كلب قرق اشاپدمم مصخ رادرس مز بودیا احر نسالوا مدهم

 ییرلامزاق رلایاربو ايار ردقكسیللاقرف یندندنفرط یراساح هنمآ هدقدراو هننلآ

 رهربموق نازق ردق كب کیاو ایس دوراب راطنق كرب چوآ هبا یرلکروکو ابحو
 یرکسغ هحع نالوا هدهعلق نورد ناه رلشعا هدامآ هدنفرطره كتهعلق تورتک

 یار یرلبحاص وا نالوا هدهملق هلح و رلیدتک هنسهعلقراحم السر بولوا هدا

 كنس یبهعلق تيه لکیس یدک یه رارافک ارقف هله بولآ نرللابعو لها رثاپاریو
 بوشلغآ بوقیح ندهملف ود یدلوا هدنلا لنایع کاک ید لنامع كتمق

 هنفارطا تبهلکس ٌةعلق یسایاعر هحع كيب یللا قرق ناه هدنرلکدتک كرهدا دایرف

 هللا هايس دوراب بوزاق رامغل ندرب یدب یمرکی هبهعلف بوشوا یک رشوا هرامروم
 بوت آ کوک نراراودورد بود [۲] ردقلعم اوه ردنا ینانعر ٌهعلق نینزا لوا

 بابو بارخ هدنوک رب هماق بوشود هنا قاطب قیم جف لوا یراانب راثآ هلج
 یرلایاع رویرکسع قاشودیاه یحاصحلق كيب ییانوا هدنجا نآ لوا ناه قاحل وا
 زعلات هنلارف هسع ز ورکندمش هرکص ندقدلوا بارخ ضهعلق وب بوربدلاق شاپ

 ییانواو ایعرجلق كيب ییانوا بويا ورفرس بوید ززالوا عیات هنسهعلق طاراو

 زاموزاب /مددجاو نآ و اردک هی وایو: نانلایافب ظاراو طرف یر لب

 هدنافهح اما یدلوا یحاص اباعر مع هلتک از ې یلارق هسع نوعلم رایدلوا

 هدزفیدشل وب هدنجما یسهعلفے هنیلارقهس هلماشابیما مکناغ ردناع هیادخ نکل
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 یلج الوا

 لارقوب هنب هدنسهرغ هنس جندب بوزک رادخز هنسیلآ و بولی روا هدلحوب مدقم
 هغ فرط هلا مظع یالا هب نوک یسهترا ندنا یدلوب تقافا هدنناي یامرکو

 بودک هرزوا تربصب هدتعاس شب نرلریوصپ هرجا رلنات-یهشمو رانامرواو رلغاد

 یوکنس نم هملق فاصوا

 5 بادج كروبغ نلت یسناب ردکمد ...هدراحم نال رلریدیخد [۱]یوکنس

 E شا نانم وارا برا ۱۰۷۵ هنو ندبسات لارق روغفت نالوا
 فرط هرزوا عبار ناخ دم نوباق ردبتخم یی قاحنس هقشاب هدنتلایا طاراوالاح
 یراج بابرا زوب یتلآ و یتماعز ددع یدیو را و یصاخ ها ۳۰۰۰۰۰ ندهاشداپ

 یزادرسیرخکیو یر, ادختکهایسو یسابزوو یشاب یرحو یییالاو ردراو

 یبهناخهبج لمکمو یرلتارف ددع كيب چواو یماغاهعلت ددعشپو یرادزد هعلقو

 هلا رلول هبج هرزوا نوناق كنيراعت هل و راو یماضق هلسهاب ها یللا زوو
 طاراو ( یسهعلق لاکشا ) رولوا رکسع كيیلآ هدرفسنیح هلیرکسع یخد كنيکب
 هدنجمارلربیلقاطبو راغاو رثغاد دیمب تعاسیتل | هدنفرط یسینرغو یلامش كنسهملق

 3 رک رتعتتتف هجوم ا دو زار
 راو یمویق صد رب رظان هقرشو ردعدآ زويد كسب یعرج درکادرکو ردیراص

 ددع نواو یرانآ لالغ و یشاخهبحو یدحسم رو ییماح اشاب نانس هدنجنا

 ار رک نفاصوا هج كنهعلقووو ردقوب یماجو ترام یربغ راو یراقجناکد

 هژینق راوسوبق هعلقهمش رولواشمروکیو, ناه نروکنسهملق طاراو لکد مزال

 یشوراوو ردنلغوا كطاراوایوک بولوا یتماثمهطاراو ید هسرزکب هنسهعلق

 ناتسبهشمو رلارق نادابآ و رومعم هننناحلاثهنب ندنآ ردشمالوارومعم زونه ید

 بودک هدتعاس شب بوک یرلغاد ولو ناتستخردو

 تسه لکیس ٌهعلف ینمب لدرا دودح فاصوا

 یسیناب اما [۳] ردیرلهملق الو لدرا رخآ ولوا رارید ید [۲۷] تیهلکیس

 ژدیدب لهماق :ل [۳] تیهلکس :ط«2«سٍ[ ۲] بوکنس : ك . ركنا س 1
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 یسداو ینامرکد لارق

 .هل و یراک اح ینمب یرلور ءرفک ردقن كطاراو تلابا و كراج اروا تیالو و
 ینعی یراژودوژ هلحو یرلبهایس ینعی یرلشع هل و یرلساپاب شاب ینعی یراکشرا

 نرلیاده هل وید هلواكرابم زکیرفس بولکهباشاپدمم مصخ هل یرکسع یلهفولع
 ناتا تعاطا بولوا نغالوف همالسا رک اسع یرلهشاط رافک هلح بوذیا ضرع

 رومعم هدتعاس ... هبرغ بناح ندطاراو الوا یدرلرروتک یناشاپ دمحم ءراهعلق

 ۱ بود هرجا رلارق

 ام دد ارق یداو لزم

 ندراصح نورد بولوا حتف طاراوةعلق هدنح را ۱۰۷۱ هنس امدقم ادخ تمکح

 یرارفاک نیغاغ و نیملاس بورتک هنسههلق یوکس یرلرفاک نقبح هرمشط هلا ناما
 هدندوع بولآ رایاده شاید مهخ ندننادویق بودیاملست هنسهملق [۱] یویکس

 ینامرکد لارق وب یناشاپ دم مصخ بوقج رافک ردق كيب چ وا ندرب هاکنیگر
 ندنغصف اشاب دم مصخ راک رجا كاا مظع كنج رب تعاس چ وا بوصب هدنلحم

 زا,بسک نغودلوا ح ورح هبهسک بورود ًاحورح هدرانکر بولیروا هلباموشروق

 ردقوب بولوا مزهنم رافک رفظلادمپ ادخدج بودا بیغرت کنج یرکسع بوم
 ود مدلوا ح ورح نب اشاپ دمت هدکدلک هنتلا طاراو همالسا یودرا هلبا بسا و هلک

 ,نموشروق كناشاپ دم بولک هربب رب راحارج لماک داتسا زوب هج یدنآ ربخ
 ا اشاب دج هدنرسم رفس و بولاق. یرای یراب تمکح _ رایدمهراقح ندنخصق

 كناشاب دم ربقح و مدقم نوکر, هدکدنا ثکم بولک هني هل یعودلوا ح ورح و

 لوا ناه مدیا شموق نغاب [۲] یهروب كناشوط هلبا هلیتف رب هنیر, یز موشروق

 ردار ردن بولک اشاپ مساق حارج نکردبا دایرف ود خس ددم هرب اشاب دم هدلحم

 مه رد یتل | شلراص هدغاک زونه هسیا یدقوص لمم هح هنسهراب كناشاب دمت ويد

 لایرهسک چ وا بودیا رانابرقنوبققرق اشاپ دمت بوقح یعوشروق ینفوت لوقرپ

 لس یتلآ یراب تمکح یدلوا صالخ ندصاصر مز بوذیا قدصت [۳] هبرع
 .(ردزسهطق) یهرو :ك ءس [۲] [ ردزسهطق فرح یجکیا ] یوکس : س 1

 هایرغ : ك [۳]
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 ندیرایرهش فرط ینوک یجنجوا كنيرلقدامش نیسهعلق تیهلکیس بودیا تعاطا
 فرش طخ هیاشاپ دم مصخ یسلاو طاراو یسشاب یحوق راکنخو روخالس رب

 فیرش طخ مالک موهفم بونلوا توالت یهاش غیلب غیلرب هدیهاشداپ ناوید بولک
 تلایا هدقدراو مهرش طخ اکس نساشاپ دم یریزو طاراو هکنس »  ردوب
 هلیساحر  كزمتسود یراساح هحع بوقلاق هنيا راو كرکسع ردقن هدطاراو

 ته وک ي :مدتبهحاف قاش و شاه كنید . لدرا دحق لفل اظازاو
 ت حا یف ظاراو .مزب و .نسهدیا. واو ام اودا مد لشق

 ریافم هحلص نبمل یلارق لدرا هني یسهعلق نابرودآ كلدرا قاحهلق ناریو

 هحع هنجما بودبا ممرت و ربمعت نسهعلق نابرودآ روک ذم بودیا شيا
 هدقدلو لوصو مفرش طخ یدعا شموق یرارکسع رفاک قاشودباهو لدراو

 یخدرلیوط زی لابو هناخهبج بوقلاق هلن رکسع ینلایا طاراو نالوا هدکتموکح تحت

 مز بودیا بارخ نسهعلق تبه لکس هلبساحر كزمتسود راساح لارق بوروتک
 ماو فیرشطخ هدیهاشداپ ناوید وید «نسهدیا مدهنم نسهعلق نابرودآ ندزفرط

 یرلهاکرخو همخ هللا یرلغوط كنسر زو طاراو نآ لوا هدقدنلوا تئارق یهاشداپ

 رکسع كيب یعرکب هدنوک چ وا بودیا ادنرللاللد بوقح هننناح یسهلوا كطاراو

 كيب یعرکی یخد اشاپ مساق حارج هلبرکنع یی هوونای هدنوک یجاهب بولوا عج

 كرکج ناشک رب ناشک راسوماح نرلپوط زعلاب ددعچ واو یهاش یعرکیو هلبرکسع

 دج رس هل بولک هرییر, ريض نشور ریزو کیا بولوا لخاد هنیرکسع طاراو
 پوطیهاش قرقو زعلاب یدی بوند هللالع الکوت ندن آ بودا هرواشم هان راناعا

 بولوا حالسرپ رکسع كاب ید قرقو

 هرلهعلف یربغو هت الو قاشودیاه كادرا رايد ندطاراو تالو

 ردنا ناب یرلقاتوق زمکی دتک

 كسروق تالو و [۱] كقاسودناخ ٌهبحانو كلدرا تیالو هدنتلآ طاراو الوا

 كغاشودياه : ك [۱ ]
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 یاومزسو تاناسهداتشو فص (تالوصحمو تابوح فصو رد) شتاب یوق

 یناقلق بلح ندنا بولوا ییادغوب یشد هود هلوک رب زمسقحلق یتح . ردلکد كسك |

 الو یدوماو ییرا و یعوزوا ردرون ایوک زار وشب كم | ويس ضاس رڍق

 ییا زویرفو نوواق هبرعرب عرولوا هرزوا ترنکو ترفو هلوا یزوبرقو ینوواقو

 ردشلوا حتف تیالو تمشغ تیاغ مالک هصالخ رلیرو هزنپ رب تا هقورو کلشب

 قالفا یسایاعر هل اما .هلف رارفر هدمالسا تسد بولبق یراب یراب بانج

 هرجمارهش و قدنخ هعلف .(ناویح بآ لالز راما حدمرد) ردرامو توطو

 ریرح هدالاب یعودلوا طولخم هب هسی رهن بولک ندنراید لدرا شرکرهن ندیا نایرچ
 هدن رزاغوب كرلندا شون ماودلالع اریز ردلکد وص حودم ردقلوا اما ردشهلوا

 ابرثک | رایشک نالوآ عبط بحاص نوچیکنآ رولوا لصاح [۱] روا یی هقشوق
 مظع رهشوب .(راجم نامجنملوف رد) راردیاشون ندنراوص ویق لاثم روهط بآ
 ... .یراملوطو ۰.۰ یدلب ضع بونلو هدسماخ ملقا هرزوا بالروتسوا ع

 زما مو دام یرهشوب ردشملوب هلبوا نانچمهیندیسادلب بش  ردهقیقدو هجرد
 نلک هیاشاب یا ندنف رط یلغوا یلورپوک مظعا ردص هدمب < بودیا رس .هرزوا

 نواه همان هد روضح یراساح هحع بونلوا تعءارق هدطاراو ناوید یهاشداب سا

 یسهغلق طاراو وب هلیساحر .كنيرایساح هحم هدقدنلوا حلص دقع بوئلوا تءارق

 هدقدنلوا تعءارق یامرف امله یسهعلف ته لکس هدنجما یالو قاشودیاه هدنناب

 بودیا لمع هفیربش صا وب یرلرکسع دحرس هل واشاپ دم مصخ طاراو اح

 حتف ندنلا لدرا هدا هللاءاشنا زیامرده نسهعلق تيه لکس نالوا عفا هز

 لیا ما بولو ناج هزات زونه نمهملق طاراو هدزمتودوق رکسع هنجما بودا

 صا زمکیدرتک هدکدید رولوا تحار مالسا دحرس بولوا ردنکسا دس هدقدلوا

 هحم و هنیرابوتکم كزعدنفا اشاپ یجلاو هنیرانامرف اشاپ دم یریزو نیدوو هفرش
 بوما تعاطا هرابهاشداب او تیغر الصا هنتروص یرلهمان حلص كنیراساح

 هرافرشماوپ ادخ تمکج رایدمرو اضرقافتالایلع هغامش نسهعلق تيه لکیس
 روا ىنعي اغب ینمی هةشوق : ك ۱1

 ۷-۲5 :یلچایلوا بس هوا دیس
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 یبلوا شوراو شباتس

 شوراوربرلرد یسهلوا یرشآ شرک رههدندناح زار وب كشوراو كوبویروکذ م
 ما غاب كوللاةرسح رب رریو ناشن ندناذ مرا یخد وب هدنرصع رافک ردمظع

 ددعیتل | هلح ردهقشاب یرلنارف هعلقو یرادزد ردهدلوا رام هنب الح ید

 رم سوقم لکش یطابر و ردراو یرلسولترامو یرلتار زوجوا هلو ردقلاغا
 ؟ردراوبد متخر ٌهقنلپ تی هلود شلوا عقاو [ 4 ] هننیکنا رلغاد ندنرانک شرک

 هللا قالوا انب و یرلقدنخ اما ردعدآ همرک ددع نسکس كسب یعرج درک ادرک

 شرک رهن ندنفرط نالوا رظانهطاراو یدو ردقدنخ قااشمالوا ریهطت زونه
 نکل ردلکد هدمزالو ردقو یراود هقالب هدنرانک شرک هلا كما نایرج

 هدنفارطا هل و ردراو[]یراناخو یمهقنلپ هدنفرط رلغابو ریاحو ربات هدنسهسک |

 هدنشاب رسج هنفرط هلق یر راو یسوبف کیا هلو ردرلنتم هیاط ددع یدی
 رظانهنبناح زاربویرو ردوبق كوبردک هبهعلقو هشورا و كوب هدنرانکش رک رهن

 ددع زوبحوا هرجا شوراو ویو ردراوق یلطانق جاغا ید و یسویق یوکس
 اغا نسح وجاب ردرلنادناخ رومعم تاق رشکیا انب رکراک یلوتروا هتخن هردنش

 یدیارومعمیک, یزوبصآ غاب هدشوراوو یامز هرفک امدقم رولوا نک اس هدنو

 بویلیارانلابقارحا یشورا ووب بولک هل انوخیش رافکه نیه رکصندنحتف یسهعلق طاراواما

 یماج ربو یتکم کیاو یناخ رب ویناکد شب و یسهناخموهق کیا قاجن ردهدلوارومعم هنیزونه
 ایا رسیراح وطسكنبراهناخ ینامزهرفک امدقمكطاراوویدو را ویدحس هل چواو

 یمهلوا ویو ردیلوتروا هتخ هردنش ایرثک ا یدمش اما یدیا روتسم هلا تمهرک

 بآ نابرد ) ردرلناتسوب كبشمو رلغاب پارس راغاد کهدنسهسکا كنشوراو
 بولوا تسردن قلخ ندنغودلوا هدلادتعا تفاطل تباغ یساوه (نادواح یا وهو

 یرلهانز راحم روہشم هدلادتعا فطل یکیماوهو هدااجنسح یرلهبوبحمو بوبحم

 قانشوبلدحرس ید ردیرامدآ مور یتلخ ایرنکا هلغالوا حتف کی اما ردراو

 (م)راو ( یرلهماطو ) هدنر ( یرلناخو ) هدنسهخسن ك [۵] هتیکتا : ك [4]

 تبسم 4 م تست
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 ی هعلق طا راو

 طاراو روبان رازاب فاصوا

 رب هدنبناج هلبقدسمب مدآ كيبوندهملق هدنکو ا یسهرشطكنسوبق نامرکدروک ذم

 رارد یرازاب شولوس هکراو یراناخ و یرلناکد رازابو یوشراج مظع رب هداضف

 ییانب رکراک ینعی ردرانازحا ةبلک ندسالم و سالپو سالح یراناکد هاما

 بولوا مظع رازاب ینوک رازاب رب هدهتفه [۱] هدنتل آ هداتشو فص ردلکد راناکد
 وصو یرکسع اشاپ هدقدرود مظع رازاب بولوا عج ایاربو ایاعر كم یللا قرق
 بوواهدامآ یرانوک رازاب هتفهیه بولک حالس رپ یرارکسع یرحیکی هلج و یشاب

 لامیربم ندرازاب جابهدنوب راردک هنیرانطو بولوا رامورات سک ههنیهدبو رغتقو

 ؟ردراناکد ددع كيبترود هل ردشلوا دق مالقا هنیرلتارفن هملق بولوا لصاح

 كراقک هرک رب هدنشاب لب هدلحو اما ردشفلوا حرط یثه 2 ردص یرللو عساو

 ندمحو برعو نعو دنه هدقدرود یرازاب لب مدقم نوک قرف ندنسهطرم لزق

 هفلتم ةنسلاو راجح راجت رافک كيب زوب هرک هج ندهعیس ملاقا عيمح لصاماو

 بولوانیزولنا راهاکنبو رابو هاکرخ و همیخ یار طاراو وب بولوا مچ قو

 كوي كيب هع بولوا بسکوراکرب بودیا ترمشعو شيع هحیک یعرکی نوک یعرکی

 لود بونلآ نوک انوک یالاکیالاو وب كيب هو رولوا تخورفبولوزو عاتم

 هووناپ مدقم نوک قرف هدلح وب اما رولوا راک یسهتیزخ مورورصم هڪ بونلغاد

 هدنسارخ طاراو [۲] یارب لماک بولک حالسرپ یرارکسع طاراو تلاباو طاراوو

 طاراوهرکص ندقدئل واصواص بوئلواطواط بولبزوب رازاب بودیا هظفاحم یراهمیخ
 لآ تلود راردک هتیرانطو سکھ مالا رک اسع نلک هبهظفاحم هلیئذآ كنیریزو

 یروانپ نالود یروبانپ یسهعلق [۳] كشوا یریرازاب هلو ینعی روبانپ هلون هدنامع

 وب ما رولوا رازاب 2 یرارواانب هبنایو یروانب رولوقشام یروبانی هبنوصهلا
 ردع هاک اشا بولوا ارک تصسج تباغ یروانب طاراو

 كسوا : لا ءس [۳],یایبار : 1:س [۲] هدتلا :4 [۱]



 یلج الوا

 اط و غاب هل " هدنرلکدتا ءرصاحم ةعلق وب مالسا رکاتسع امدقم اما شلوا

 هتي هد شب ادخ دحج یدیا رلشعا بابي و بارخ [۲] بوتت هل یرلنادناخ و
 معبر لکش ریک شوراووبو(رببک شورا و )شمشیر اناتس وب بشم یرلهحنابو غاب نی نح
 نیز ح رط یثق مردص ینامز رفاک هرزوا هسدنه لع یرلفاقوز هل بولوا عفاو

 وو هردجدآ هم رک ددع "یللا كن نوا رادام اراد یعرح كطابر و ردشعلؤا

 اوما هل وب نفسم هانی ھو ها ی شد كنملق كونا ام شورا

 ردیا رود شرک رهن "ندنجا قدنخ ید كوب و ردشعارود شوراو و نرارپ
 هنرع هدنتسوا یراوید ؟ردابیز هقنلپ و ردانعر روس انّبون متخر هلود یفارطا هل

 £ را یرلهیباط یوق و ناتم ددع ییا نوا زادام اراد هله و ردنکم هش رګ

 یراباقنبزم لقارب هتخن یروس یروس یلوتروا هتخن هردنش یزلتسوا كنسەلمخ

 اشاب لع و ىنەساط یضاق كو انج الو ردراو یراهناخ لزازق واو

 دم مضح و" یتهیاط یباغا یرحنکی و یسهیاطاشاپ دم لوجوک و "یتهیاط

 كتشوراووب رلهباط لاتم ردنکسا دنس هح و یتهباط اشا ناتس و یسةناط اش

 هوونمولف و هاش ددع رشالا و رش هدهباط ر یهو ردشعآ هطاحا نفارطا

 هنفرط قرتشم ال وا  ردوبق ترود "هل شوراو و  رددوجوم رابوط نازبرض و

 وزوک هندناج زاربوبهوا هدنفرط قرشمو ردوبق ناتمیلطانقهتح رک راک یسوقاشایلع

 طابو ""ردلکد " رکراک ین ردودف رومعم هداس یسونق یشوراو یبهلوا هدنشاب

 ,یسوبقنمرک د هنفرط هلق و زدریک بابیوق یلانب شاطهدنناردج ورق شاط هتفرط

 قدنخ یسهعلرا تاج كشوراوو و ردرک ٌهزاو"رد ینطانق هح هداس یخو

 ندرلرسجبشخ هل هدنرلکوا كراوبق روک ذم هلنا كمنا نایزج شرک زن ندنجما

 قاناهکنونابهدید یرلتارقن هعلق حالسرپ ددع زوب رشکیا هدونقره بوللوا روبع

 تبوت بودیا یوهو یاهرب بوروطوا هدنرلکشوک هجنول هداراکوا ویقره بودا

 ۳ یرلنامرکد وص هرزوا شرک رهن هدرارب هو هدنرانک زاقدنخ و رارلکب

 رولوا لصاح ضابب :قیقر قنقد بودا

۳۷۸ — 

 ۲ تر



 فانصا سه رکا تاو رشم ورتالوک: ام یرغ و هناخوزو و هل اا
 یمهلوایرب . ردراو ما كوحوک هناد شب هلح هدشوراو وو ردراناکد دوجوم

 لمکم و فلکم هدنجما وشراج كويب یدرود ادعام ردهدنزون ۸۱ كنسوبق

 یلهربثک تعاج بونلوا ادا هعجتالص یجوا ردبارحم یدینوا هل و  ردراماج

 روتسم رب و ولوتروا تمهرک یماج اشاپ ىلع هسوک طاراو حاف الوا ردرامماوج
 عفاو هر كنتارز ردفوب یعرح اما رددیدح عماح [۱] یلهرانم رک راک ابارمس و

 عماج رب . ردفوچ یتعاج هللا یتلواهدنوب یعاحدزا كرازاب و یوشراج و ردشلوا

 روتسم هلبا تمهرک یمرق نوک لمل ییماجاشاپ دم یلورپوک هدنچا هلحم یخد
 نامرف ندیلورپوک زونه اما  ردرومعم عماج یلمرح مساو رو ییهرانم ربکر اک

 هدنید یسوبف شاط ید عماج ر ندنآا یدرلرتسا كع روا موشروف ییماح بولک

 برا قیام هم نسل یک ویک هاب ابن زی
 ٠ ... هدشوراو وب ادعام ندرلنو . ردقو یسهرانم زونه اما  ردیلتهرک یحوطس

 ترود هلم و ردم ولعلاراد لصح هسردم ددع ې وا هلح و ردیرلدجاسم هلحم

 ناشیورد ُهیکن هدر ییا هلح و ردناوخ دجما نالفط و نایبص بتکم. . ددع
 ةفاضلارادترام ددع رب هجو ردناراجناخ ددع چ وا هلح و . ردراو نارک اذ

 ردناشطع ناخ لس ددع یدب هلج و ردیتارخ اشاپ دم یلور وک عردناریقف
 یاقوف و یلاتح انب ریکراک ددع كم هلح و ردانشور ماح ددع شب هل و

 هلجهدشوراو یدب ینامز رفاک امدقم ردرلنادناخ یلوتروا هتخ هردنش و یلتمهرک

 یدشلوا نعروظنم یغودلوا رلیارس فلکم رومعم و نیزه ددع كيب ییا نوا

 یرب رازاب هدنکوا هعلق و یرازاب هایس الاح اما ردراناکد ددع زویچوا هل و
 یدنفادمها رادرتفدو ینارساشاپ هج (نانعایارسقحرد) ردنبو رومعمیرلناکد

 یا رساغانیسح وج اپ هدنشوزاویمهلواو ینارس یساغایرحسکی هدراصح# | وینارس

 قاجنااما ردراو رانادناخ یلماج و یلوا هبوص هج و ینارس,.هشب ىلع ینامهرقو
 زک روک ندهجناب و ندغاب یسهمیرا بناح كشوراو وب و كدلیا ریرح یرلنوب



 يلچ ابلوا
 یموبفددع درود هلو ردشلوا عقاو هدنسهنروا هعلق لوس ارز ردقو قدنخ

 ناطلس هرزوا وف نالوا ح وتقم و  ررود دودسم حوا راشیا یرب اما  راو
 هاکدبمم بولوا [۲] رونم روت الاح شعبا هسنکرب امدقم  یماج عبار ناخ دم
 هراپ كی ایوک کراو یسانعر دمآ رمس ةرانمرب انبون عنصم كزان كنوب  ردنیملسم

 کردیلوتروا تمهرک ینمرق منصم هنوکر , هرزوا عماحو ردنوزوم لخنو ورسرب
 ترامع یرعغ هدرانصح هتروا و ادعا ندرلانب را روک ذم رذراث آ رحتس ایوک

 ردنادمرب یسانروا هملق ج ناه ردقو

 شوراو هرشط فاصوا

 رلهراقم ندر چ وا نک ردك هللا رج بشخ هشوراو هرشط ندهعلق الوا

 ندنرسج قدنخ اما رولق یک هریزج هملق بوردلاق رلنابهکن یرسج هحک یه هلبا

 یلوتروا هردنش هتم یتسوارب هدنبناج لوص كربسج نکردیک هنبناج برغ هشوراو
 یزارایدلا بیرغ و یرلفرظ هكرهش عیج راو کشوک هجنول عنصم رب ندبشخ هنب
 وینکج هر وصقم کما او هاکهرسم تاغ راردا توارط بسک بوروتوا هدکشوکو

 ةعلق هجرانک قدتح یوا هملف یتمی ینییام یسوشراج شوراو هلیشاب رسج ویو
 بولوا یمایرد مدآ هدیداووب نو یه کردمساو ناد.مر رادام ۳5 نتا هطاح |

 .بارخ هدحتف نیح اما كدروك رامع یطاراو رپش ادخ دح رورود رازاب

 ردص اغاپ دحا كلم نکیا هدراقك تسد طاراو ٌهعلقو امدقم قدشقا رب بابو

 هعلق وب ربقح هلقلفالوا هرک کیا هنولغوا یغوقار یلارق لدرا هدقدلوا مظعا

 دروناشن ندمرا غاب هدنسهمبرا بناح كنهعلق یدشلوا كمروک بولک هطاراو

 رازاب بولوا یمایرد مدآ هنوک رب هدنرب یه بولوا یرامیظع شوزاو ددع یدب
 قمرود نوک یه هدنادم یهدنکوا هملق رازابو ورب ندنامزلوا الح یدررود

 هجلزک رلتروع لاک هبوبحو رازق هبوبحم وایارو ایر هج بولوا هعدق تدام

 یفرط رظان هیهملق كناديم وب راردیا تخورف بوروتک هرازاب وب نراباوثا

 رونم ردبر الاح : ك [۲]

 تسما ۱ ٩ ۲۲ تس

 39 « نت
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 یمهعلق طاراو

 بودیا ولغ هرزوا رادرس مالسا رکسع ناه ندنکیدتک هعرق بولوا ریکلد
 بودیا تدوع  رساخو بلاخ حتفیب ندننل آ طاراو ٌةعلق . مالسا رکسع هلج

 هملق تمالس هلا نایع.لآ نیازخ و هناخ هیج هاکسو هاکراب هداتش تدش لوا

 طاراو بودیا دم كسب زو رافک ناه ریدرو اتشم بوراو هراوشمط

 هعلق نیتم دسر, هللا هلوط یزهرفو هلبا انب شاط نرارپ نالوا مدهنم كنسهملق
 ردراو یسوبقرب قاجحن آ هنةرط یطاب كنهملقوب ردنامرک سوصون ایوت کردشعا
 ص ص لماک داتسا ندشاط هرزوا وبفو ردرلدیدح .ماب دیدج یوق تاق چ وا اما

 یرللا مدا هدنناي کیا كرلتروص ویو ردحوررذ ایوک مکشعوا یراشاب رفصرب
 الح بوبوا ندشاط نراریوصت هناخ هبج نوک انوکو یروو لووادو یراقایآ و
 هداحلوص هدنزوب ما كنوبق ویو ردرلتروص عنصم تیاف رورود هرزوا وبق
 رونلوا عاّتسا هدر قانوق رب یمادص كونك اج راو یسهلق تعاس هرزوا هلق رب

 رکر اک یناقوف ددع [1] یللا زوم ییاو ماج ییاو ردراو ناکد نوا هرجا هعلقوب

 یرانامرکد تآ هدر چ واو یرلادوا یرکسع عنصم یلوتروا هت هردنش انب

 ردقوب رلانب را | یربغو راو ینادنز محج هاجرب هدنکوا یسهلق یماغایرجییو

 راو یرلقحمادبم كحوک چاق رو

 هءلق ج ۶ هفنا شناتس

 یراوید هرشط لماک درک ادرک هعلق ما هدنجما كنهملق هربشط روک ذموب

 هبق تمهرک ینعرف یسکیا كرلولق دمآ سو هن اهاش هنادشو ردعدآ كس ندنبد

 یسهلوقمرباخذو تامزاولو تامهم رتاسو هناخهبج هدنسهلق ددع چ وا ردیلوتروا

 یجوطو رایج هبج و یشابیج هبج و یرلب رحیکیو یساغایرچ یی هدهعلق چ اوبو .. ردلامالام
 رک راک تاقردناتاق نیزمو عنصمتیاغ اما ردنکاس یرالوفیلریو رایج وطو یشاب

 نکاس هدنو راو رایارس رومعم روتسم هلا هتخن هردنشو یلوتروا تمهرک انب

 الصا هدنفارطا كراصح ما ویو ردیرلهئاط یرکسع درج یرنک | كرانالوا

 ىلا زو : ط ء 4 « ش [۱]

 بسا ۳۹۵ تس



 ی

 کردمیظع قدنخ نیردنیشرآ یدیقرق بولوا بلرببل هلبا شرک شبش رهن یا
 كقدنخ مساوردق وب ردنکم هسزک بوروا الپ بودبا [۷] هناوا هغرداق هدنجما

 ردراویند [۲] قدنخ رسنارب شعاهطاحا ٌهعلق هدنراتروا كقدنخات هدنجما ینوص

 ییانوتب[۳]ردیلرب ینوص كقدنخو اریز ردنیرد نشرآ یدینوا قدتخ لوا
 رولاققاب نوص كفدنح هلوحوک یهدانزوا راهسسک ندنرم شرک نوص كقدنخ

 [ع]هرزواراود یعرح كنەعلقوو ردراورلیهام تاناوحنوک انوک هدنجماقدنخ وب

 ینهرقددعرشنکیانوا هدنربره کردمظع ةیباطشب لج ردعدآ زویشب كيبیيا
 هب هساط ندهباط یک رلهعلق راس نکل راو یرایوط زعلاب هرزوا رلهبرع یللوح

 یرانادوف هقشابو یرلهناخهبج هقشابهقشابو یرلوم هقشابهقشاب كنباطیه زالراو

 رکراکررب هدنسهشوکره بولوا هشوکر حوا هاطرهو راو یرللوق یجعون هقشابو

 ر لاب ددع چوا رظان هنیوص قدنخ كنهباط یهو راو یرلهناخ لوواراق یلهبق

 نواو الاب یبشرآ رامعم قرق وراقوب ندقدنخ یراود هملقو راو یراپوط هقاش
 یک دنوامدهوک وراقوب ندراوید نیشرآ یعرکیو انب هلوط یدادش لا ]٥[ نیشرآ

 ها هرجا قدنخ نردر, لنا نشرآ نوا یخد هرزوا قاریوطو ردلغی قار وط

 ندنلهع كنهماط نالوا رظانههلبق ردالاب قدنخ هدامآ هللا [4] رلتتطش لخت كس

 یراودهعلق ندقاشوقشاطمنصمر شعآ هطاحا ٌهعلق هدنفصت كنبراود هملق وراقوب

 ینبم هلا شاط لقصمو شرطم هع ویو هلوط هل یراوید هعلقو ردطحم رادامآ راد

 هدنرصع تلاتناخ دمت ناطاس هدنحرات ۱۰۰۷ هنس ارز ردیوقو نتتمویالاب هعلق

 ا یدتا رار هر هکود هک ود یآ شب اش . .. یحروطاس یطاراو ةعلقوب

 هدیآ شب هدعا افصوقوذ هدنرلشوراو لاثم مرا غاب ددع یدب كطاراو رکسع

 قابآ لا ندنمده كناتش تدشو ندو كتحر نارابو ندنرفو كنارابو فرب

 هباشاپ یحروطاس یعند ناخ رانا" بولوا الغو طحف هدرکسع نورد بوع وط

 هدنسهخسن ك [4] ردیلر :ك [۳] یقدنخ غار :2 [۲] رهتناوا : طك ءس [۷]

 : ك [1] نیشزآ شب نوا : ك [ه] (م ) راو ( رادام اد ) هدنر ( هرزوا راود )

 رلتنطیش و لبح
 ٩ قد رب



 یمهملق طاراو

 تیاغ بولوا رام و توط یرلایاعر اما ردکوجوک یرلقاحنس یربغ ردکلام

 هلبجوک بورق یرارفاک وب هنس چوا هللا اشاپ دجا یدیس ارز ردرلعیطم
 يلق ییا یند راهملق جایز ندیللا هدطارا و تلایا یندو , هلدتیا .میطم
 نواو راو یرلاضر نسح راررو جارخ ید هرفاک ینعی ردرلعطم هدننآ

 طاراو بونل وار رحم یربمیمادعام راو یاق وا یلورروک نامه جارخ هناخ كس ییا

 ریرحن جارخ كيب کیا یعرکی هدطاراو تلایا هلج و رد رامالقا كنیرللوق یسهعلق

 ج رخش وغ رای هنشاب جارخ هنساغا جارخ ردشع وادیق هدنهاشدایرتفد بول وا
 ردشع وف تش

 ردباناب یطاراوهملق نیمزلاکشا

 یدایتحت كالارق یغوقارو ردیردنفسادس كنتکلعلدرا طاراوهملق الوا

 هبهرونمهنبدم نوت آ كيبکیانوا 6ردینقو هنیدمونکم بولوا هدمالسا تسد الا

 یرشآ شرک رهن هدنسهلبق كهوکوب هدنبد یسلواهوک یسهعلق اما [۱] ردیک ءرص
 لج سم لکش هداضف رازن مساورب هدننکتا غاد روک ذم دیعب یلزنم پوطرب

 ةعلق نیتمدسو نیصح نصحرب ایوک عردانعر هملقر, یلیباط شبانب هلوط انب یدادش
 شش شرک رهن هدننیبام اما ردهلاوح هبهملقیعاد یمهلوا روک ذمهحرک هصوغام

 طاراو وب ندنا هنسهملق راو شبش هدنتبالو لدراات شرک شبش ره وب  ردیراج
 قولوئوص هلبسهعلق هلوک هدبغبناح كرءهدیا نایرج ندنجما یقدنخو ندنبد یسهعلق
 زارو كناراو یغاد یسهلوا روک ذمو رولوا طول هبهسیترهن هدننییام یسهعلق

 اشاپ نسح [۲] رتناب هرزوا دنلبهوک وب هدهرصاحم نيح یتح ردیلاءهتشپرب هدنبناج
 یدزغآتباصا ررض هبهعلق ردقلوا اما یدرک ودهلا بوط هرابیدب ندلبجوب هعلق

 هدیرشآ یوص قدنخ لاثم ایرد بولوا ی رشآ وصو ردهدسب هفاسم لخ اریز

 یرلهک پوط بوبمهدبا ررض هلبوا بولک قوص هبهعاق یسهلک پوط هلبا قالوا
 لاثم ایردو ردعدآ یعرکیزون لماک کلنا كنقدنخ هماق ارز یدرولاق بوطاب

 رتنب : ك « س [۲] ردیلهرص : 4 « س [۲]
— ۳۹۳ — 



 یلچ ابو
 ودنک كناشابو هللا یرلولهبج كراع بایرا هلج هرزوا نونق ردرف شپ نوا

 یجاص هناخ لبطو غوطددع ییا نوا هلجو رولوا رکسع كيب زکس هل رکسع
 [1] لابو یساغا لوف لوصو یبظا لوق غاسو اتا رادزد الثم راو یراغا هملق

 یلوقلوص كنساغا یلتکوکو یلوق غاص كنساغا یللکوکو یساغا سولوطرامو یساغا

 هعلق راو یرلاغا یللثم یاب یجارابموقو یئاب یهبج یلریو یاب یحشوط یلرو
 ردیا ملست هنساغا یرحیکی لوف وبق نرلحاتفم كنبرلوق هملق هحک ره یرادزد

 هژیناقویرک او نیدون ؟ردلوق هعلقددعكسچوا ثرصو دوجوم رفد رد هل هل

 روصح هدشوروا نبح هل هرزوا باسحون ردقو رکسع هدیزک هلیو هدنرلهملق
 رکسع كس یعرکیو دوجوم حالسرپرکاسعددع نسکس كس یعرکب هدنلحم هلوا

 وا نوا روك هنادمآ نمرة ااا لاراو ها ر هدنرصاحم نح یخد

 زوقطهلحو رداضف فیرش هلسهیاب ها زوجواو ینارشالابقو یمالسالاتش

 راو یرلارق هبحان یللک یصاع یمکو عیطم یک هراپ قرق زویچوا هدیحاون ددع
 ی و

 ندنربیرازاب ریانپ رازاب جاب [۲] یاوھدعب رولوا لصاح نددودعم زوج شوع

 اما ردشملوا نامرف كملسب رکسع كيب چوا بولآ ید شورغ كيب زکس
 8ردرکب بصنم شعلوا طرش هرزوا كعرو یخد یسایاده هیدعع هبیهاشداپ فرط
 هدنفرطر ردتلایارب حتفو شلوا دحرس ءاهتا تیاغ اما یدلزو یتراکب ید

 برع راح انروآ هللراحم سروف هدنف رطلاش یرفاک لدرا تبالو [۳] قرش بناح
 هدطاراو تایاو رددیدس دسدح سر هديا ظفح ادخ راو یرافک هحع هدنفرط

 غاجنس و [4] زاپ علف یعاجنس یوکنس غاجنس الوا ردقاجنس ترود هلج
 مصخنوجا قاوایتحت یبغاحنسراح ٌهحانو (ه)روکنلشا ةعلق غاحنسو شونلب ةعلق
 اما یدتک ههنردا هلقلقالوا ح وصن رانا زونه بودیا ضرع هتلود رد اشاپ دمت

 هرایوک هراپزوب یدب کرد, هدیزک كنيرایدلدرا یسهبحان راحمرولوا قاحنس رویت

 ا, 2 س [4] یسیقرش : 6۳1 یاوم داب :د) « س [۷] لعب : 2 ءین [۱]
 روکنلش : ك ءس [ه] وزماب ٌهملق غاجنس : ط . وربنای ةعلق غاجنسو : ك . وزعاپ ةعلق

— ۳۹۲ ۰.۰ 
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 تالحویراطابرو یسهملق مکشلوانادابآ و رومعم ردقلوا یدمشاما یدیا بایو

 شلوا تشهب تاذ مرا غاب ایوک هل راهحابو غابو یرلعماوج
 طاراو راوتسا راصح ریساا بجاو ةعلق فاصوا نارد

 هسوک تنم هدنرصء ناخ مهاربا نب عبار دم ناطلس هدنګ ران ۱۰۷۱ هنس

 [۱] اشاییثابلاقحو اشاب دم هداز شوواحو اشا دمحا یدسس تناعااب شاب ىلع

 [۲] روطنیو اشاپ نیسح یراص هزابآو اشاپ مساق حارجو اشاپ دم مصخ و
 كنکیدتباحتف اشاپلع یطاراو ٌهعلق هلتناعا كراناربمریمو ارزو هو اشاب نسح

 یحرات عرصم ردو یرلح را

 رلد یاشاب ىلع ندودع یدلا یط راو
 ایز 2 رات رکید

 ارتا را ید طارم
 ناخد هعلقو الح كدتا افتک | هلردق و اما ردراو یرلخرات عنصم هڪ

 كنبرزو ندهاشداپ فرط ردنرازو تلایا هقشاب هرزوا یریرح عیار

 یرادرتفد لامو ردها كب زوی هرکرب نوا یک یصاخ یدرزو یلیا مور یصاخ
 راشوواح و یمادخیتک راشوواحو [۳] یرادرتفد راج و ینبما رتفدو یرادرتفد را و

 رلهعلفو یاک لولحمو یبما [4] تغاکو یسادختک رتفدو یتاک راشوواحو ینیما
 ینیمالالاتبیو یدنفا ینیما رهشو یدنفا یهعطاقمو یدنفا یخ راتو 7۳

 بستحو ینیما جارخو ینیما كورموکو اغا رامعمو یا لالاتیو یک لاملاتیبو
 هدوایتل آ و یرب ادختک كرابهایسو یدلبلاخیشو یب ان بستحو یرادجابو یساغا

 یشابیجهبج هرابجهبج هدوا چواو یساغایرحیکیو انایصاخ [ه] مظعمر, هلیرجیکی

 رتهمیحیلاح و یشاب [4] یجهراننوق ویشاب یجمغل و یاب یحشوط هرلبح وط هدوا جواو

 یمامعز بابراو ۸۰۰ یراع بابراوییئابزو و یسشاب یرحو یسکب یالاو یاب

 ( یرادرتفد راعو ) وبشا [۳] رتن : ك « س [۲] اشاپ شاب لاتجو : ك  س 1
 «س [4] (م) روزکب ورک هکنوچ .ردبساتم هدیمالوا ردقو هدنسهخسن (ك) ىسەزابع

 یجهریموق : س ]٦[ مظعتم : ك « س [ه] ذغاک : ط . دغاك : ك

۳4۱ 



 یا لوا

 مان لاخ قوا هلدرا ندنا بودیا تحاس نراید لدرا یآ نوا لماک بورک

 بورقح رسا كيب زوب هرک ییا ندلدرا تیالو بودبا بصن لارق یرفاکرب
 یف وقار کیدنا لتق بودنا مزهنم كناشاپ دحا یدس امدقم قدلوا ناماو نما

 همالسلاو ةحصلاب بودبا لیصح ةهسک ددع كيب ج وا نالاق قاب ندلارق یلغوا

 نیشن هبق بولک هلوبمالسا هلبا اشاپ دمحا كلم رقح بودیا اتشم [۱] هدراوشمد
 ... هام . .. هنس بولآ اشاب دما كلم یتاطلس همطاف یزق دحا ناطلس هدقدلوا

 هدمب قدلاق بیرغ بولوا موح نکیا هدنتلآ هبق هدتلود رد اشا دمحا كلم
 هدنح را ۱۰۷۳ هنس ندنابودیا باستنا هیاشایدحا مظعاردص هداز یلوریوک رقحو

 هدیرفسهبار سوحتمو كرامات ےک ... ۱۰۷ هنس ندنا بوللو هدنحتف راووا

 هلتمالس بورابروق شاب ناح هدمازهنا لوا ریقح و ادخ دم بولوا مزپنم

 یسیلا كحوکرب بودیا تبغر هحلص یراساح هحع هدزمکیدلک هنتل آ راووا

 ربقح هنیراساح هحبء هلبا اشا دم هرق نیما مزب ندنآ كدلك هدارفلب بوقح

 [۲] هتنپپكنب راساج هجم هدمب بودیا اشاع و ربس نامز هعنیراید نالا بودنک هل
 هرزوا حورشم هجو یعودنلوا ربرحت هدالاب یرب قللارق یدب هنس قحم ییا هلطخ

 نالوا یریزو نیدوب هدابی یجنحوا [۳] بودبا راذکو تشک یر قللارق یدب
 راوشمط و هرکا هربقح هدزمغیداوا فرشم هل راتبحس بولک هیاشاپ دم یحروک

 هرزوا ینیدللوا ریرحم هدالاب بودیا ناسح نرلهملقو هملق كنيرلتلایا طاراوو

 بودیا لحام یطو لزانمعطق كرهدیا اشاعوربس ینراهملق عبح كرلتلایا روکذم
 ندنرلتیالو[4] طوطو هحوجافساو هقراعادو زق رافودو طح رحمو قاریو 2
 هدنحتف هدنح را ۱۰۷۳ هنس امدقم هلتمالس و تح هنادخ دم هد جنحوا

 هدنیا مساشاب دمع مصخ دووانرآ نالوایسلاو طاراو بولک هطاراو علق زغودتلو

 یشوراوو یطازاو ةعلق بولوا فرمشم هلبراتبخ فرش زورو بش بودیا ثکم

 یسهدافا یهداروش تافل ورم [۳1 هتنیاب :ك «س [۲] هدراوشمط : ط « ك ءس [۱]

 توط : ك « س [4] (م) ردعمزاب ینادهاعم نکدزک یرقللارق ید فلوم هکرورتسوک

۳۹۰ 

 یورو

 یون وا



 یسهاخهبج و یراصح مدم ددعیللاو یرادزد هدنجما ردمکحتسم هقنالپ یلمرج

 هټکفروک ذمو ۰ راویزاغجناخ فاکمربو ینیجحناکد شبو یرلپوط هناهاش یهاشو
 بناج یسوبق هعلقو یدنا ییماح دم ناطلس اشاپ نیسح الاح یترطصانم  رّوطاب

 تیاغن هلغلوا عقاو هنیمز یلناتسیهشم نامروا قیصرو ردوبق جاغا فوشکم هبرغ
 هوونی ارز , ردلکد كبسک ایرفاکیسهنطقراحم رابه ندنغودلوارب هرطاخو فوخ

 شکه رق رب فا ندنتدیچ هملق ورم رویا منا ین ا طاها

 نایرج ندرلهرد یسهعلق راوهحشو ندنرلغاد یسهعلق راوژولوف هدننیالو لدرا

 بودیایرینسهعلق هلوکروک ذم ندنا بوباررغوا هنسهعلق روطابهتکفوب بولکكرهدیا

 ریل ها نرواوا ولع میس یہ چاہ نام لک را

 ینامرواو كلزود هنناح یراکزور زدلب بوقبح ندهعلقوب ندنا ردلکدوص فیطل

 بوک هدتعاس شب نراروصپ كرفاک هرطاخو فوخم هدنجما تالهشم

 طاراو ُهعلق یارم. [۲] نهرک ینمل داهجراد راوتساراصح فاصوا

 بول وب هدنحتف هل ااشاپ یلعهسوک مظعءر ادرمم هدنحم را ۰۷ هنس رتکدبعونادخ دم

 اشا و ریس نیرات روصیرناولهپ ےدق نامز شلکو د ندجوط تامسلطم نالوا هدراصح

 .نالواراعش رفط راد رس نکیا هدرلنامداشو رو رس هللا نیملسم تازع هح بودیا ۱

 كلم هلیسهمان حتف یسهملق طاراو وب هنیراید هنسوپ یرتک رقحاوب زعبدنفا اشاپ لع
 بوروک یرلمامناو ناسحا هح هح كزعدنفا بودک هللا راغلا هزعدنفا اشاب دما

 هدکیدنوو نیراتالو یغوا نیرز ندهنسو بولاق هدنناي زع.دنفا اشاب دما كلم هن

 ندهتسو هلزعدنفا هرکصندزمکیدتا اشاعو رس نیراتالو [۳] هقسودودو ناروم

 اشاب ىلع هللااهوم یرادرس هنیرفس یالو لدرا هنب هلسلایا یی مور بولوا لوزعم

 هدنغاطوا یدنک اشاپ ىلع ىن وکه عم رب یب اشاپ دمحا یدیس هدنتلا راوشمطنک ردیک هلا

 هلدرا رايد ند ویفریمدهدعل یدردنوک هتل ودرد نیسهلک كناشاب ىدىس بودا دیهش

 هقش ووود اط ۽ 2 ع ى ]ناک : رط 3 ۲) ,قوط مس, 1

-- ۳۸۹ — 



 ۲ یتیم

 یرلک اپان هشالبوکندناسنا غیننادند رافک زویکیاكيبزوبقادحتل وا دیهشنامالها

 اباعر هل هتیرب شاخرپو شاوص رب عردنواق هدرادح رسوب ارز  ردیلفی هدربیدب

 قارپوط هقوه هنیرارزوا بوغی یک رلغاد یرافک رک او یناملسم رک | بولوا عج
 رل رکید قارب هرزوا قرص رب ندهتحش لشي هرزوا یرلتم یرکسع مالسا بوعي

 كنناتسرازع نەۇمرغونمۇم رارکیدرلحاخ ندجاغا هرزوایسهقیوه یرکشل رافک
 هتنالض كناشاب نسح هداز اشاب حوصت هدرلدح رس عم الح ردو یرلتمالع

 بورق یراسک اخ رافک كزوب بودیا مظع كنج هجک ج وا نوکچ وا هدنسارح

 یسەعلف هتنالص ورندنامز لوا ردقافآ روپشم یعودلوا مزپم هدسودنک راکرخا

 ردرومعم تیاغ الاح یشوراو بوتی بابیو بارخ اجناح

 هطنالص شوراو شیاتس

 چ واو لک اح یرفاکورب کیا و یلایعر راحم و ناقالفا یلناخ كيب کیا هلج
 نیزع و رومعم لبوبح رام و یلهحاب و غاب باسح یو یلناکد چاق رب و یلادیلک
 بودنک تعاسشب هننناحزدلب ندنا ردیمالقا كنلوق یسهعلق ةلوک کردشوراو .

 ر وطاب هب كف هل فاص وا

 هحنلوا در شعاراو سیسق ساپابرب شاوارمعم لییزو هج هدنجا هملقوب

 یمسم هلیمسا كساپاب بودیا انب مظعم رد رب هرزوآ یسهاخروک هللام كونآ

 هللا اشا ىلع رادرس هدنخمرات ۱۰۷۱ هنسهدعمب رلرید یرطصنم روطاب هتکف
 ناسح نالسرآ یراص هزابآ یثادنرق اشاپ شوابس هلو هدزمکیدتک هنحتف طاراو

 قیرطنما همالسا رکاسع هدنورو هدنیآ بودیاتکم هل رکسع یتایاراوشمط اشا

 ددجم نسهعلقروطاب هتفف وب هدنجاكنهتفهر بورشوارکسع هلحوب نوجا نوسلوا
 ناما یاجرب هدننیبام طاراو ةعلق هلبا ءووناب ٌملق بولوا رومعم الاح مکیدتا اشنا
 یسهعبرابناج هدنرانکشرکهرقرهن هدنکاخ طاراوالاح ردشلوا نابالها ةقالب

 مدآ زوبشب زادام اراد یلراود هلود مخرو ناتمرب حب لکش هدنحمآ قلنامروا

esحج: ۳ 6  
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۳ RA Sain 

 یسەعلق هلوک

 ءرایزاغلوا هدنا هني بوررو نیرفاک انطق بسا کیاو اهب هملقو_ هسیکرب ندنلاف ازغ

 نوسرو تاکرب قح مدتیا تخورف هشورغ ناطرب دغاک رلاط هتسک رب یرفاک ییا

 ضابب و یوص لابو ییرا و یزوبراقو ینوواق هدرلناتسوب كبشم ( ندنتاحودم )
 تیغ یرهشندنفیدلوا یعوق راحمو قالفا یسایامر هلج  ردلاع حودع یکا ول
 یجتفح تیاغ یرلهرفک نادغب و راح و ناقالفا اریز ردرب قلزوجوا و تعینغ
 نم یا تمسخر دیبا دای دل ییلاع لیا زرا را ناک تم ات
 تایلبلا و تاف الانمّلا [۱] كظفح ردقوب هلق مکحتسم و

 هل وک هاکترایز ناس رد

 .[۲] (یسهوه رلادهش هاکترایز ) هدنشاب ورپوک جاغا هرمشط ندنسویق بغ
 هدعب هلوا رطانو رضاح یراتمه ردنوفدم هه هر نیما هغاحیلصو ادهش كسب زوب هج
 ندزع راشادلوی ازع حلسم كاپ ددع یللازو بوشلادو هلبارلپ زاغ ابحا هلم هدهعلق وب
 .هنیناح یراکزور زدلب تعاس ید بوقبح هرشط ندنسوبق یحوط پولآ راقبفر

 بوک رانامروا و رلارح بودک

 هط الرص همالب سوراو فاصوا

 .حتف نسهعلق هلوک اشاپ وترپ هدعب شعا طابر كچوک رب یاب هرفک مدقنام
 رولوا مدهنم یرلرب اجحماج هلبا مایا روم هدعب ردنا عساو ةطنالص ةعلقوب هدکدنا
 هتنالصوباشاب نیسح هداز اشاپ حوصن یریز و نیدو هدنحرات ... هنسادخ تمکح

 و یراح .[۳] لیکبسو یراجم لدراو یراجم سروق و راج هطروا هدنتل | یسهعلق

 اشاپنیسح هدنکنج كن وک یجنح وا یراب تمکحبودیامظع كنج هل یرلراحمقاش و دیاه

 هدک دنا شون نماح تداهش مدآ كيب شم بولوا مزینم هلرکشل یریغو هلبرکسع نیدوب
 كرلادمش عبجهدنسارح هتنالصوالاح ردیارارف بولقهلب زلاغا ما قاجمانامهاشاپ ناسح

 .نانمؤم نادهاجم نایزاغ ردقوبو ردهاکترایز بولبغب [4] هقیوههدر,کیا یرلک اپدسج
 هقاوه : 2 [4] لکبس : 2 «سا۳] هقوم .: ,كءس [۲] اهظفح : ك [۱1]



 یلچ اوا

 هحنلقس رفاک هرزوایمهبد دن بوقح هرشط یس ین كرفاك سانلا الم ىلع بولوا

 ننکز ید, كنتآ و بوتنا ندننآ هداز باصق نامه هدکدنارارف یرغود هرفاک قآ
 باصق هداز باصق بولوا یناول رطسص لاد بولوا هدایپ نا بورک هنلوف

 ندنزغآ نسهک كرفاک بودیا ادج ندنک |پاندسج ینسهللرفاک یکی جوک درعوج
 نایزاغ [۱] نیعاخ و نیلاس ادخدح بور هروا هروا هلغوموی هنیشاق رک |
 هتسومب هناسآ جوا یسادص هللا هللا رب ندرکسع نورد هجرك هنجنا نادهاحمو

 كرارافک شلوا قرغتسم ءرانهآ كوك رغ کیا ندنفرط رفاک هنب ناه یداوا

 رلیزاغ ددع ییا هدنرکدتا بلط ینلغوا لولم یر ۀداز رادزد یرب

 بومرو نامز و ناما هرلرفک هدیسکیا نآ لوا بوغ ار تآ هرزوا . رفاک

 دافک عبج ناه نکرلک هنفرط مالسا بوک نرلهلک بورادقآ ندنرلتآ یرارفاک
 ندفرط یر, هدنرلکدتیا موحهم موم بوبد ژوژاب ژوژاب هرزوا مالسا رکاسع

 ندهعلقو یدلتاقویدلرق هنیرلرب یر, رکشل کیا بوبد هللاهللا نیدحوم شوج ناه
 ىلع كنج توک انوک تجاتج یعوجن تعاسرب لملک یدلتآ راپوط ءزاپ زوی هجا
 یک قاوفو رحش نیمز هلبارافک دج بولوا جیلخرب ندناق هکرعم نادیم بولوا
 یوالتف یدحالسرپ ره زوترود بولوارابک اخ رافک ز وکیا هددحاو نآ بولوا

 فلنج ریقح رکم بورتک های نسهلج افقرب تسد بولوارحنز دنبربسا زافک یلمک
 رارافک نالوا فیسلاهض . مشلاقربحتمو توہم كرءهدبا توالت فیرش ختف هدنجما

 قاجهرهظ تقو هدایو یا رلمدا كيب هح ندهعلقو رایزاغ زوب هجن هجندیا رارف
 هجک لوانوک لوا بوروتک یخدربسا شو هلکشبزوب پوووق ندنرلبقع یرارفاک

 هلوک هملق هجک نوا نوک نوا  بولوا یرلتح هدواو یرانامداش بوط هدهملف

 ردرا ویرلنادهاحم نایزان هبت وبات ینمی رلیدتیا افصو قوذ هلزعرهلوک هلوک هلوک
 هدشاخرو شاوصوب ىح نبمآ هديا ظفح ندرلرطخو اطخ نسهل نوح یادخ

 انع بودیا نفد بولق نرلزآع هزانج ررب رر بولوا دیپش یرلمدآ یدب نوا

 هریقحبودیا ماعطاو لذب هیارقف بوروشب [۲] رایشبو رلاولح نوجمراحور ندنلام

 رلیشپ :. كءس [۲] ,(م) ردبللوا (اعاغو ًالاس)یمورغود [۱] 1

— ۳۸ — 
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 یمهعلف هلوک

 روکذم رفاک ناه هدزمفیدقح ردق مدا یللا زوی زوب ندهملق بوید ( هللایع

 تحاتح رارب یا تآ بورک هک رعم نادم بود تآ ندندرآ [۱] هش وه

 یشاب تآ [۲] بلک ابلکرایزاغ نانحبم یخد هدزفرط مز یر, رایدرود هباکر باکر
 دجو رب هریقح ناه هدنراقدرود هدامآ حالسرپ هزوما زوما و واز هوناز رارب

 بیغلالاحرو بثافو رضاح و راکچ رکی رعلادم رسی كنابلک كنابلک » بولک تالاحو
 رانرا كحرکهلوارضاحیراحاورا كرلالواو اسا حاورا عبجو داتواو الدبو انماو

 [۳] بوید هللا هللا تازغ هلج هجنکچ ید كنابک رب بود « وهیدوه هنیمد
 هنسهعلق هلوک هدمدرآ بولاق یلزئم كنفوت رب زمنسام هللا رافک بوروس تآ ورلنا

 ترود بودنانیز هلراملعو قارب و قاحنس نراورابو جر, كنهعلق مد هلتک ازنرب

 رانص تاقردنا تاق هرزوا رلوراب و جرب میخ بولک ودرلهناخ لبط ندهعلق تاق

 رک اسع مزب یندربقح ناه ردرللوفشم هیاعدربخ هلج بوجآ لا مدآ ی رابکو
 تّیآ (ًازینع ارصن هللالرصنب و) ندختف هرو ها العا توص هدا مالسا

 نتآ نالنکرفاکرب شلوا قرغتسم هد كوك ندرافک ناه بودیا توالت نرش

 یف» ردا بوکح یئ هاو تآ هد رعم نادىم هلخارص هداس رر بود هادم

 مدیقوا هعادبم نلغوا باصق رراتروق نناح ندنتلا ینلوک هنرو ۳ ی یی

 هنوخرپ ساط یرلزوک ندباخی بارش بودیا هرعن جاقرب بوردلقلا ود «نوسلک

 یدهتسا هنادم نلغوا باصق هن بولک هباغو نادم [4] یرهلوا ید بونود

 مدلراصا ههالا یزس كعوا نداعد رخ یرلبزاغ یلغوا باصق ندفرط یر, نامه

 هرافکبوروو راوشوم هننآ هرکچاقرب هدنادم بودارحص تآ همزر لادم بود

 كنلک یداهرف کهدنلا ید رفاک هدکدع اطخ [ه] هلح رب بویلبا هله هرکرب
 یجنکیاناه بوک اطخیسهلح یخد كن آ ادخدح بودیاهلحرب هیهداز باصق هلا

 قارا زوقط ینادمه دیدح هقو ید کهدنل بوکد ههداز باصق هني هله

 دروخ یرفغم یهدنسهلک كرفاک بودیا تموج باصف *محرب هرفاک هلبرپوشش

 (م) ردشنلهکرح هللا رسک رلفاک یهدارو [۲] هد هقاوه : ك . هیدهقوه :س [۱]
 لجو : ك [ه] ورلا : ك . یرهلا: س [4] بورودلواهر هئسادص هللا هللا : 2 [ ۳,

 ۲ ٥ ۷ :یلچ ایلوا ۰ — ۳و —



 يلچ او
 هدنسهناخ سکره زازامقح لهما هرشط ندوبق [۱] رابناوج همدخ هدنشور

 ا او :E زلاب یدسیدوه یلحهلح و رلررک هتي راما یلابوص

 درلراحتو رثیزاغ للقابلق هقوح رک یناونا دحر یالار رای قوح

 ج تج مس

 نکر رک هبهعلف هلبا مهناخ سیسو رلهلوکو راقفر ادتبا هیهعلق وپ ربقف رتک اندا وب
 یتآ درج زو شب ترود هک مدروک یآ بولحآ یموف هعلف .هدرحس تفو

 نکر دیا فقوت هدنشابرسج یخدریقح راقبح هرمشط ندنسوبق هملقرلب زاغ حالسرپ
 لا » هحنروک یرقحناه رلیزاغ هجو اغا رادزد و اغا لوله و هداز باصق ناه

 هلا مت 2۰ رود هه قوبیود روغوآ تب اف كودروک یزو لیا "نور وغوا
 یراقایوب انطف كرفاک [۲] هدنساهوه هلادغاب هدشيا «لمدک ههروطبو هبهتح

 یرلکدد [۳] یساه وه هلادغاب مدقاب ریقح ۰ !هدک همرود رالتق یر

 شلوا تجاتج رافک یلجابص هرف و یلهقباش هرق یکه جنرق هدنبد كنهید كسکوب

 تکرح الصا بورک یربقح رلرفاک مدلک ندفرطلوا رقح ادخ تمکح  رارورود
 ردقلواربقح ناه رلرتع بولوا شوماخ ودر ودقلخ هملق._ ردلاتحا کراشمهعا

 زسروغوارب نب [4] كاموف وا روغوا ین رلیزاغ هللاو» هجروک نترفوو ترک كرفاك
 مدنود هقشا يماللوح بودیا شارط اقص محاص ردلب ینلآ قرف ارز مدآ

 رلرذع ینعم ین هن وک هجن وید «ردنوغ رو زعرلتآ مدلک هللا راغلا ندمووایو [ ه]

 تسار ندحابص ینسریات بوبهعد ( لوبقم سانلا مارکدنع رذعلا ) الصا .مدلوب

 ر ندافف یه وید [*] ابرو امرود هرب ابرو امرود هرب كدا روغوا بولک

 ههعلق هللا مهناخ راب مرامالغ راکرخآ بوبوا نا لا پوشوا همشاب بولک ادص

 الکوت ازغل اهب هللا سب ) بوشرق هرلیزاغ هلعالغ رفا ترود ریقج بوردنوک

 یسهک ( همرح ) ككهدهدهخسن ییاره ] رلنیاوخ همرح :. .رلناوج همزج : س []

 یساقوه : 2 [۳] هدنساقوه : ك [۲] [ ( م) ردشملهکرح هلنوکس كنارو یمض كناح

 وروامرود وروامرود : ك [7] مد ود هغ١ قاللوح ك[ ه] داغ وط روغوا یزس : دا[ ع]

 وروامرود "مريب

— A 



 یس هعاق هلوک

 هنفرط لاش اما  ردرلهزاورد دیدج دیدحباب هدرانوب کردیراباب یسهعلق ویق صد
 تسارءر بولوا یرلویق ماعوصاخ نکل ردراوید یرلویق وص كحوک ددع ییا
 هدننورببو نوردنآ كنهعلق تاقترود روک ذم هلباهعلق 2 | هرزوا با حو ردلکد

 كوي هرشطوو راو یرارسح بشخ هدر یدیو یراوبف هار هاش ددع ... هله

 هردنش هله یهحابو یغاب لمکمو فاکمو رومعم ردق شعلا كس هلح هدشوراو

 ردلهشود مردلاقشرک هتخن ابارس یرافاقوص هلح و ردرانادناخ نیم یلوتروا هتخت

 نوجیکنا بولوا روماح ینیمز ندنغودلوا عقاو هدنجما لوک یلقاطب رب رهشو اریز
 راوشمطو هژبنق ایوک ردیلهشود رثکرد [۱] ناول هتخنهلج یجا رلواو یجحارهش
 [۲] هلخو ردیلهشود هتح یرلقاقوص عج یک یراهملق راوسوبفو راوتکسو

 یموشروفرب ییماح كب یلعو یماح ناعنالسالوا ردبارحم ترودو هلع ترود

 ةبق یلموشروق رب هدنسهربظح ییماح یاد كب ىلع تاریخابحاص ردابیز عماج
 یربغ ندنسهبزوت كب یلعو عماج کیاوب هیلعهلاةخر رتاب لاح هدوسآ هرجا یلاع

 ندعماح ییا وو ردقو رومعم تاربخ روتسم هلا صاخ صاصر هرجا هعلق وب

 ردیرهواز هلحم ددع زوقط هل ادعام ردقو یجد هاکدبعم یلهرانم رک راک یریغ

 ددع ۳ هلو ردناشیورد هکت ددع ۲ هلحو ردنالاع 4تردم ددع ۳ هلح و

 یماهكبیلع هنادرهلجو ردناراجتناغ هناد ۱۰ هلحو ردنارسپو نابص کم

 عج اما ردقو یاتسزاز هحرگ راو یراناکد [۳] ددع ۲۰۰ هلو ردراو

 هناد چوا هدشوراو هرمشط هلحو رولو رضاح تمق ی رداونی یابشا تمیقید

 اسراوا ریرح هرزوا یقوام نرلانبو راثآ عیخ رکا راو یراهسینک نابهر هرفک

 هغاب ندغابو هوا ندوا هدنحما رهش هل وب هرزوا زرطو نکل رولوا راموط دلحمرب

 هاکاشاع بیرغ رلیزک هلقاق هنتسودو شادلووو شا رک مهو هنامرکد ندنامرکدو

 یسهوبمو ینوبح هلوک لاج لک ندنغودلوا فیطل یساوهو بآ اما ردرهش
 زور الصا راو یرلناوجو نادصو ناوسن هدّومو بدّوم تیاغ اما ردحودم

 : ك [۳] هلج شوراو وو : ۵ [۲] [ ردزسهطق فرج یجنرب ] ناولاب : س (۱]
 ددع (۲۸۰)

 سس ۳۳ سم



 ىلج ابلوا

 یرلیوط زع لاب هراب رانوا هرزوا یرربک هعاط یل ,٣ هل و لماک ردعدآ

 روک ذمویو ردراو ید یرلپوط هاش راغص مدا هدنراکلد لغزم ربارب هیوص

 رهش [1] بالود شرک ره هلح هنیر قدنخ نرلفارطا راج جا تاق ییا

 رهن یرلهروصقم كنیراهجناب و یرانیشنهاش هناخره بوزک رلیکو راقف هدنجا
 سکیه بودیا دبص نعاونا كرلقلاب هدنرهروصقم سک یه بولوا عقاو هنرانک شرک

 شلوروق ساسا و عضو بیرغ بیج رارزک بودک هلیرلقاق هیهاخ ندهناخ

 [۲] مذو حدم یسایرد كلو اما ردیرهش كيدهنو هدناتسکنرف ایوک عردرهش
 رهش اعاد هدلوکو اما رزک هداب قلخ هلج هدقدورق بولیکح ینوص ندنغودلوا

 یک یرلیهام زکدهدشرکرهن زوروبش یرلبوبحم هلح بولزک هلبا راقبق هدنسهرا
 رارونک شرک هناربلد کهدنیوص شرکناقاشع هع نکردیا كلروانش یرلیهاممدآ ی
 كراشوراو روک ذموبو هعلق ما اما رولیزک هلرابک هدرب هج هرجا رپشوب هجرک

 قلشف و قلزاس اص یرط یبهملق هوونب [۳] هدنتمس هلبقو یسقرش بناح

 ةربح نمهریا زارد پوطرب الصا کرداوک قاطجو قاطب [ه] تر [4] لوبنوجو
 هدندیاح یطاب كثوراو موق ص تاق ینکیاوبو ردمظع

 رک شوراو تاق یجنجو فصورد

 بناج نکل ردنایشآ ناکمطابر ناینبلایوق شوراو نادابآ و رومعم هیاغلاةیاف
 تاق نلای ناه قاجناوب ردلکد راوید نلای متخر هلوط یک رلشوراو روا یسمبرا
 شرک رېل رادام اراد هدنر قجهلوا قدنخیند كنو ردراود هقالبتح هلود

 ردعدآ همرک كس ترود رادام اراد یعرح کردطابررپ حول لکشو ردا نایرح

 راو یرایوق باب ددع چوا هدنفارطا هلمح و . ردمشلمدآ هلبا مرلکولمدبع هرک هیت

 هنفرط قرشم ردفوشکم وقهطروا هنفرط یاب یسوبق [*] برغ هنفرطهلبق الوا
 هدنرانک رزخ رحم هدمج تسدایوک رلوبق ددع چوا روک ذموب راو یسوبق هوونب

 یسورغود ] مزحدم : ك ء س [۲] [(م) ردنکع هدقملوا (بولود)] رونالود [۱]

 لوبموچ : ك« س [4] هدنسهبق و : ك« س [۳] [ ( م ) ردیللوا ( رزجودم )
 . (م) ردیللوا (بزع) هکلب یسورغود [1] یلکر : ك . لر : س[ ]7

 تسح ۳۸۱۷۴ تب
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 یسهعلق هلوک

 للنیا قایا قرق هدنرانک لوک یراوید كشوراو هطروا ویو ردقلقاطب لاثم ایرد

 ف بولوا كکوب نوشرآ ددع یعرکی بولوا راود نبتم ٌهقلالب هلوط خر

 کیا یعرج رادام ًارثاد [1] کردط ابر روسرب مدرع لکش  هدنجا قلقاطب قیمت
 ناشن ندهرابس ٌهعبسو ندمیلقا یدی ددع یدب هرزوا ینزو مظع ردنشرآ كيب

 یرلپوط زم لابربکو ریفص هراپ رشم هدنرره کر اردا ربع هبناج جوجایدس رزرو
 هدنجما یرارابنا یادغبو یرلوا یلوتروا هتخن هردنش ددع یللا قاحآ هدنوو راو
 كشوراو و ردیلربل راتابوبح لالع راس و ارا و یادغو و ردوراد هله

 ردیلره اب ریکراک وبق وب یو یسوپق وص یر راو یسویق ییا قاجتا
 نه آ

 شوراو تاق یجنکدا شناس

 یا مدآ قرق یخدوب بودیا هطاحا یثوراو یلوا ید مظع شوراو وب
 هنیرلړ ر ندراشوراو وب اما ردراوید هقالپ عب م لکش یوفو ناتمو مخرو

 تمهرک راو ییماح ناخ ناهلس هدنسوراقو اما  ردراو یرلهزاورد نیبام لک

 رکراک رب [۳] یراصتلارصان [۲] ندعمو پناح الح ردرومعم عماح روتسم هلا

 یلوتروا هتخح هردنش یرادقم زوي هلح هدشوراووو ردانب عنصم هرانم دما مت

 كنس وقاب راو ینهلق تعاس هدنتسوا كنسوف هعاف تاق وو ردراو رلهاخ

 ضد یک انب رکراک رظان لاش هلق رکراک روللوا عاهسا هدر قانفز یسادص
 انب رک راک رب هرزوا وف كه هشوراو كوش هرشط هدنکوا كنوق و ردویق

 ردایهمو رضاح یرلپوط شاوزود [4] یک رک ناشف شت کراو ردنمس هلق
 یشزف ی كحهک هشوراو كوس و اوف وبفو هلق رو لق و

 ریلی هشوراو كوب هرشط روک ذم هللا رسج بشخ رب یلئا مدآ زوب هرزوا
 یللازوب شب كب کیا یعرج درکادرک كشوراو تاق یعنکیا وو  ردیوق رسح

 ندفقو:ك [۲] [ (م) ردقو ههش هدشنیدلوا طاغ ] کردصات رروبیر : ك  س ۱1
 (۰.. لراظنلارظا ندمقوبناج الاح) یسورغود هکلب ] یراصنلا رصاب لدمم تاچ :ط [۳]

 یک کو ییرک : ك [4] [۲ (م) ردللوا

 ی شن را ناب اس نو



 یلج ال وا

 بولوارظا هردکب بناح یسوبف هعلق اوبو ردقوب [۲] یسیرغراو [۱] یسویق
 بوکج هبهعلق ما یرلنابدرت هدکنج نیح بولقبح هبا نابدرت جاغآ قرق هیوبق

 هاج هدننیام وف کیا ردوبف کیا یسارا كنوق و و زالراو ندفرط رب هبهعلق

 نرل سا زو هڪ كننابعا رهش هلحبش یه راو یادنزر ررو ناشن ندمحج

 كن هعلق ج او اما رار ردت ا تمدخ هرلریسا بوراقححاص حاصهنببودیا سبح هدنوب
 كوب هرمشطقاحم | ردهدنجماقاطب هلج ردق ب یرلفدنخ كنهعلف تاق چ واءرشطو

 ا درا قد هدر ل .مدنسوق هطروا ی هدنفرط ترم كشوراو

 كن همق با مو .ردیا نایرج يره شرک یخو هدقدنخ لوا رلیک ندربج
 تبالو هلح بولوا یلاع ادلح هلق [۳] یحلس هدنسهطروا یرلهلق ددع ترود

 بشخر بولوا نایاع A قاروا ةفبح [4] یرلناتخو یرارب هعرنعو یرلارح
 ارب نیسرفرب عردراو یرلپوط دمارس یهاث هدنفارطا ردراو یلاع رصق ا

 یرلبع ون هعلق چ اقرب زورو بش هرزوا رصقو یتح رازامردنوق شوق رلیوطوب

 رلرتآ پوط بودیا بخ هنیرادزد هملق هسرولک نمشد ندفرطرب | بویلکب لوارق
 یتبخ ناج بوقبج هنیرصق هلقاع ناهح وب یرلفرظ ضمب كنناعا رهش محو
 یامز هرفک یتح ردزالوا راصح ما بعص هلوب هدرایدر, لصاما . راردپا [ه]

 یهاظیربل یراوید هعلق تب یدادش هلوط تاقر هدنکوا هرشط كراصح اوب

 بودا مدهنم هک ودک ود هملق جاو اشاب ور هدهرصاحح نبح رکم ردهاتو

 هسنلوا ممرتو ربمعت هنیراوید وب رک ۱ شلاق یرلانت ساسا الاح كراود روک ذم

 یدرولوا اهقهقدسو یدرولوب ناح هزات بولوا ردنکسا دس زونه یمهعلق هلوک
 هدنک وا یسییغ بناج كنهعلق ما ویو

 شوراو هطروا فاصوا

 اج هلبق كملف جا بودیا هطاحا [*] نتالب بناح كنهملق ما شوراووت
 941 ى2 [۳) یقایره-: ۲۷ ینویق تاج ابا وز را 1

 : ك ۲۹] یرلتبص .: ك [ه] [ (م) ردیالوا ( یرلناتخردو ) هجملظ ] یرلاابخو
 [ (م) رولمهلوا ید ( ال بناوح ) ] نیما

 سس ۷ ۸ ۵ ——

 تنش فتا

e | 



laاز ۳۵  

 زدددع زون شب یراع بابرا ددع چ وا نوا یساغز بارا ردها كوب

 هله هرزوا نونق هدقرعم نجح ردراو یرلدشاب زو و یاب یرح و کی یالا

 ددع كيبزکس هل هلیراقارف هعلقو هلبرکسع كنیکب و هلیراولهبج كرام بابرا
 یارشالابهو یالسالاخش هرزوا نوناق رولوا مس لام و حلسم هدیزک

 هرک اویزادرس یرحیکی و یرب ادختک هایسو یسیضاق هلسها ها زوجحوا و

 ددع کیا نوا و یرادزد هعلق ندنغاحوا یرحیکب و یرارادرس یلوف ندو و

 مسرو ردا و یزاغ ددع زوي زکس كی هلم و یرلاغا هعلق یحاص غوط

 جارخ و ینیما كورمول و یشاب یجهبج و یاب یجحوط و یراتارف هعلف لاثم
 ناععاوتاوغا راس و یادو ف ویماغا رامعم و یرادجاب و یماغا بشحم و یتما

 رددوحوم یرلفارشآ و

 هلوک هعلف لاعشا شباتس

 قلقاطب ینارطا و بناح هدر نات-سلوج [۱] وکرق لاثم هی یارحت یبهعلق

 شرکرهن قوب یسهلاوح ندنفرطرب امطق و الصا بولوا عقاو قلزاس و قلقاتج و
 یسهعلقراو هحبش  ندنتبالو لدرااتشرک رهن  کردمظعم ةعلق رب هدنجما یغاطب
 ندنحما رهش و یراقدنخ یتهعلق ءووناب  كرهلک بولوا عج ندنرلغاد [۲] ناسل و

 مطع رب بودیا یتسو یر نرافارطا یسهعلق هلوک و بولک كرءهدا نایرج

 یسهعاقدارک وج هدنتلایاهرک | هدبغ*بناج ندنا بولوا لوک یلفاطب [۳] بینم و
 یراصح ما كنسهملق هلوک اما رولوا طولخم [4] مظع رهن هدنوک وا قدنخ

 عبر لکش كبسکوب نوشرا قرق و نيتم یانب رک راک یدادش متخر هلغوط یفاص
 راسو 2 ر,یلکتلح و یادغب و یراد هج یرلهلق ؟ ردهعلق 2. یالاب *هلق ددع شب

 هدهعلق ما و و  ردبلود لام الام هللا یرلامشا كنج تالآ و تاءزاول و تامهم

 بانج تارب و [ه] یرلناغهناخ هبجو رارانا چاق ر بولوا نک اس اغا رادزد یحا

 ردزسهطق هدهسا هدلکشو هلکیهدنسهخسشن (س) ] ناتل : ك [۳] قلق : 1 ۱1

 یرلهناخ هبح و : دل [ه] هیانوط مظع رم : ك [4] بيهم : ك [۳] [ (م)

 فا ۹



 يلچ لوا

 بوک وط تامدص كزددیا بوشآ و كنج مرک امرک هحک قرق نوک قرق بوذیا
 لاثم ایرد نالوا هدهعلق رز بودا رادهتخر نرلشوراو هح كنهلوک هعلق هلا

 لآ رلپوط كنهعلق راکرخآ بوروس قاری وط لاثم دنوامد هوک هنفرط رب كنهربحم

 یهدهرشط هرقهرق یرافک بودیا شوبرو نعملسم تازغ ندنرلرب نالوا مدهنم

 نالوافسااهه اما رونلوا توالت رلیدم نادابودیا حتف یرلراصح تاق چوا

 بودیاكنهآ کنج نوک انوک ندلکوکو ناحو نداد نورد بونابق هیهملق جم ارارافک
 هدنتلآ یسهعلف راوتکس یرکسع كروت یاهمکثمرلرد رارافک ندراصح نورد

 زر  شلوا بولوا هتسخ ناطنطسف [1] لو وا ناملس زکبهاشداب ودنآرعا كرم

 وترپ شعا رارایوس رازوس هنوک وب ندهعلق ود _ «زلکد ندرلنریو هعلق وب هزس
 زدراو یلاتحا هقدص و هبذک كنرلمال رافک وب بودیا رکفت لقاع یاشاپ

 2 | ندلوق یدب بومریدجآ زوک هبهملق زور و بش بوبد مهروک زکرادت زب اما
 نرارکییلجاخ رافک ندهملق | نوک یجتشب قرقراکرخآ بودیا موج «هعلق
 نسهدژم بودیا حتف رلملق هرشط هللا چاق ةعلق | هلبا هرو بودیا نوکنرس
 نال نآ یغودلوا حتف هلوک علف رکم هدکدردنوک هلیرلحاتقم هدنتل آ راوتکس

 یخد یسهعلق راوتکس هدنعاس لوا بولوآ موحم هانامرف «كير لا یجرا» ناخ

 نوحکنآ ردشلوا حتفراوتکس اشاب دم یالوقصلقاع تسدب قارارق ها لق

 یسولوا كناملس ناطلس نسهعلق هلوک هلیسهملق راوتکس هدناتع لآ زغ راوت هج

 هدعل رلشمزاف هدصص هکس ود ردشلوا هل وا هک ا راشمز اب ود ردشملآ

 هلسامزاولو تامهم مبح بودیا ےمرتوریمعت یک کرک نسهءلق هلوک وب اشاپ وترپ
 حتفلادعب هدنحشران [7]... هنس بوق یرلتارفت هعلق رکسع كيب ییا نوا
 0 000 راوتکنس یراودنک بودنا یک یی قاحتس هقشاب هدا. راوغمط

 كلب قرق زو چ وا یصاخ كتىكب یغاحنس هلوک وب هرزوا نوناق  راردبا هار منع

 هدنسهخس (ك)زکلاي «شمهلرتسوک هدهخسنترود یقر خم رات 1 r] FE ك [۱]

 شیلک ای كقر روک ذم هلغلوا )٩۷4( یناقو خم رات كناخ نابلس هدهسیا شلزاب )٩۰(
 (م) ردرهاظ یفیدلوا

- NVA — 



 یس هعلق ها وک

 تحارتسالہس بوردسک م هزعراتآ بویق رالووهرف دمتعم هرزوا رلماد ندنفوخ
 هرطامو فوحو بولواشاب رضاح حالس E بونالت آ هنن ه دل ف صز ۷ بودا

 كرەدىك تبعا رس لماک هرجا یرلر وص) كل رفاک یعاتب رفاکو یرللوح

 هلوک یامنربع هعلف یینمب هلوقراچ راوتسا راصح فاصوا

 هدیل دح رس لات و هدهحم ناب .د. .یمسا هدرا نا

 لوق رلشعد هلوک ههملق وب رلیزاغ نوحشیدالغا قوح هدنحتف هعلق و اشاپ وترب

 یحاصیبهعلق نامرک قآ هدنرانک زکدمرق یسناب كهماق وناون مور ع ر

 یتإلو لدراندنرادالوا رهحونم هدعب ردسانب لارف [۱] تاعاص یلعوا لاصلص

 رد مزا لصفم هجابنانوب ناسل هدنځ رات ناونایوید ردیسانب ناب [۲] ردژب یاب
 یرلما صو دارح یر نه تودنا لاقتنا هک ولم ندک ولم هعلق وب هرک زوب هجم هدعل

 ...هنسهدعل رايد (۳)ردنلاحدنرددساب و كرودنا ممر و ريمعت نوک انوک هرزوا

 نیرز تیالو (4)ن رلن انعفطع هاوثمةنلالمجو هار باطیزاغناخناملس هدنح رات
 دارفلب هلتدامعس [ ٩ ] هدنرتکدتا هرزوا یسهعلق راوتکس نالوا [ ه ] ىح یلغوا

 هلوکوبولک رایجدایرف نداشاپ دما فرصتمەتلاا راوشهط هدنرلکدلک هدابآ تشم
 ریزو بولوا دولا بضغ ناخ ناهلس ناه هدنررکدتا کشت ندنرافک لدرا كنسهعلق

 یهاش هراپ زوبو راپوط ز٤ لاب هراب قرقو رکع كی ناسکس هیاشاپ وترپ تلاث
 ا اک تامقم ر ا ریس ی را و رلیوط نز برض

 یاشاپ وترپ هرزوا یسهعلق هلوک وب بورو فورصم هنیزخ هسک زوي شب هللا
 یراودنک بورخ هنفرط زاوشمط وش د نرم هوط نددآ شب و 4

 بوراو هرزوا راوتکس ٌهعلق قرهلوا سکو دعو شک رکشل هلا هللالوسر غاحنس

 رک ةعیلط یاشاپ دما یربزو راوشمط اشاب ونرپ یزاغ هدف رط یرب هدکود

 هرصاحمبویمری و نامزو ناما ه هلوک ٌهعلق كرهدبا لحام یطو لزانم عطف بودیا

 یرلهاهاش مار نانع : 2 [4] ردنلاح :ط [۳] ردژب :ك ءس [۲] تالص : ط [۱]

 بودا فطع : ك[ ق : 1

 تم ۳۷۷ تا



 ىلج ایلوا

 ۱ لاش بناح ندنا قوی تجاح هرارکت ردفوصوم لصفم هدراسارک دلج هدالابهنب
 نرلرب وصپ كرافک هرطاحتو فوخ و یراقلنامروا یلناتسپ هشمو قلقاطب و قلزاس
 بوک هدتعاس کب قرەلوا 2[

 شوغال و هعلف فاصوا

 هدباتکدلج هدالاب یغودلوا انبریکر اک لوح وکرب ربارب هجوا هدنک اخ هوونایو یعدلآ

 [1]تسرد رك هدتعاس ترود هلامش «-ندنا . هنلوا رظن ردشهلوا تباتک لصفم

 ترک
 ۱ [r] ةو رومعم همق بفاصوا

 دمع یلورپوک یریزو عیار ناخد ناطلس هدنح رات هو هنس
 ك لا اشاب

 هللا اشاپ ىلع رادرس هدنخرات ... هنسو زمکیدنا حتف ندنلا یلغوا یغوقار یلارق

 هرزوآ حورشم هجو نترك یفاصوا هو ونپ هعلقوب هدرصع زمکیدتک هتسامغ طاراو

 راماعنا و ناسحا نداشاب مداق حارج یرز» هوونو یدمش اما ردموقض هدالاب

 رو زابهش ددعا یللازون هنب ندنا بولا ید نرلام هملقو كنبرلتارفت هعلق هللا

 ۱ هللا رثقیف ر حالاس

 ردنا نایب یرلقانوق زمکیدتک هتسهملق هلوک
 [۳] ( هلوقح برق لزنم ) بودنک تعاس رب هبرغ بناح ندهوونب ةعلق الوا

 هوون ۰. ( ]٤[ ادنارص برق لزنم) هبرغ بناج هنی ندنا ردییوک هوونی
 هللا ارح قلرق هه تمس هن ندنا ردتماعءزو یوک ناقالفا رومعم هدنک اخ

 راجام و قالفا رومعم هدنکاخ یغناحنس هلوک ( نکردبس ةیرق لزنم ) بودک
 .یرفاک یسانضق راح هتروا هدیوک و ردتماعز ترس بولوا ینوک یبایاعر

 هووای: ك «س [۲] كسهرد یکم جم . ییزو کر نفع تیممود نکچ ا 8

 دنازص : 2 .[ع].هلوقخ : طك [۳]
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 یسهعاق طا را

 رادرس ینودلوا كجابيز ةعلقانب ریکراک كلوجوک رب هدنشاب رایرب بولوا ینلهدهونو
 یدمش : ردشملوا ر رحت هدالاب فاصوا نکردک هتشازغ طاراو هلا اشاب نع مظعم

 ندنآ بولآ نیساهب یسهملقوب هعلق یدمیش قحنآ ردقوب جابتحا هریرح ررکم
 بود قعاس .ییا ةرانک شرو رپ  ط لب

 طارا NR هعاذ شداتس

 .. هنس هدعل بول | اشاپ دم یللوقص ندنلا ارق لدرا هدنحرات ۹۵۸ هنس

 انب هدنیمز یربغ اددح ٌةعلق و نکر دک .اشاپ دم یلور وک هنحتف هووناب هدا رات
 ردموق ص لصفمیاصوا هدالابنکر دیک هنحتف طاراو هللا اشاپلع هد... هنس یودنا

 شرومره هنیندنا شلوا یفاقوا اشاد, لور وک نادابآ و رومعم تیاغزونهنکل

 نرود تاپ 1 لماک هدنحما رلئام روا هح رانک

 هو ول رومعم هماق فاصوا

 هدنحتف بولوا مظعم رادرس اشاپ دهاریزو یجنکیا هدنرصع ناخناملس یخدوب
 طاراو یعودلوا یت یب قاحنس هقشاب هدنتلایا راوشمط بولوا دممش اشاب ۱] هلوا

 نوجیکنا ردشعلوا مود صو ح ودع لصفم هرزوا ییق وام هدالابنک ردک هتسانغ

 هدن رانکشروم ره وشرف بونب هک نتوولو ندنآ ردقو تجاح هفصوت رارکت

 [1l ادار ةقنلب فاصوا

 تماتصت هرلعاد هنف رط قرمشم ندا ردف وصوم هرزوا یقوام هدو راقو یجدو

 بوقىح هدا هشاکو هلا رب هاک كرکح انعو 2 رو اب ود رد هدتعاس

 [۳] سو وس ام ناهح هملف فاص وا

 لدرا اشاب دمحا ینا زو هلبنامرف ناخ ناملس هدنرات ٩۵4 هنس یدینو

 یغودلوا یلاع ةعلق كوجوکرب ربارب هناممآ ج وا هدنرانک شرومرهن بودیا حفندنلا
 هزمالما ییدمیش ندششیدلوا شمله6 رح هلدحتف كمیم كمال « ىىض كنهزمه کو [۱ ]

 شولوس: 2 (۳) [ردل هطق فرح ىج ر ] انداز :ك «س [۲] (م) رل 1 نلکش (همالوا) هروک

 تم ۳ ۷ تست



 جاوا
 یرائال وا اس هدرېش و هلا یرایرش في رش طخ بودا اشنا مظع شوراو

 هدنسهیفقو بویلیا [۱] مدقلا ضورفمو قلاع وطقم ندهقاشو هیفرع فلاکت هلج
 دالواکردشمزای هبنقور بوديا ریرحت نتنعل دیزرو لهجوباو دادشو نوراقو ناماه
 [4] هل اروک ذم همان تنعل [۳] یرلطورشم ود [۲] هاه| ضارمالادس هدالوا

 رداهغمزوب فتو بودا لوبق نتنعل كدیزیو نوعرف هدیرفآ درفر, مکشعا ریرحت
 1 كرهشوب ردیلوتم [ه] راظنلارصاب زع رایدنفا كب هداز ناخ مهاربا الح ردلکد

 ۱ دحاسمو بتکمو هبکتو هسردمو یبهفاضلاراد ترامعو یعامحو عماح و ناخ عيه

 راثآ اشایدم لئاع یللوقص ايار سىرلاس رات آ هلم لصاحلاو یرازاب یوشراح هلو

 ۱ .جارخ هلو ورک و رازابو جاب ردرلانب ربک راک یتبم هلا صاخ صاصر هک ردب رلانب

 ۱ دانچ هحرک . ردیلوتم یقولا ا- بونلوا طبخ ندنفرط فقو یاطلس رشعو
 ۱ فرشه | یللازوب قحا زعاهلخادم الصا ییقاحنس اما ردهدنک اخ یغاحنس

 ردیا طیضنیما ندنفرط فوهنیاما راو یرادجابو یتیماو یشو یتفم رداضق

 ا هملقویو یدیا رلزمروو قدال هارب نوجا زعدنفا كبمداز ناخيهاربا ندهملقوب

 ۱ یر یرانیناسب و هحابوغ اب كه بولکندنراید لدرا ترې ندا نایرج ندند

 یشدهسب رولوا طول هبسینرهن دنا بوشیرق هشیروم رهن ینشا ندنآ بودیا

 فاعمو ردقوح یسهبوبحمو بوبح ندنتفاطل كنساوهربآ اما روشرق [*] هنوط
 یرلبجاح ناکرزاب هجاقنع بولوارومع« ندننیدالوا[۷]یدفمکح بولوا موق اسمو

 یرلایاربو ایاعرهلج و " راردبا تالک هحروتب بوک یراباژئا یلدحرس هپ ربق وح

 ارح هاک هنفرط قرشم ندنا [۸] ردرلعیعم تباغ بولوا یعوق فرصو ناقالفا
 بودم تعاس کیم هدنجما یراتامروا هشم ماکو

 قالنف علق فاصوا

 یصاخ هغآ كوب کیا كنيريزو راوشمط بولوا یحتف اشا دوم هجوقتسدب

 یرلهطورشم طورش :ك[ ۳]هاقا :ط.هاقتع :ك [۲] مدقلاع وطقمو راقلازوررفم : [۱ ]
 هانوط رابمالاماربم : ک ]٦[ رظاو رصاب : دا [ه] هلوا یروک دم همان تنملو : دا [6]
 (م)را وقیجآرطس مرابهدنسهخسن س هرکوصندنسهلک (ردرلعیطم) [۸] یذوفنمکح :ك [۷]

ererسست ۳۲6  



 یس علق ی

 [۱] ییجش بوبحم ٌهملف فاصوا

 تسد رک هح ردناةتسا قانو یارک لد را یسناب ردکمد ۰ هدنس ال ناسا

 اشایدحم هج وق هدنرصعنامز ناملس هدنح رات ۵۸٩هنس راکرخآ بوقح بورک ناغعلآ

 یساضق ك رک ج ردلب وطیاش اپ دم فاق وا عا هل اما ردقل اده و و هدنمکح یعاحنسدانح ردیحتف

 یرادرس یسیرخکی هک او یخو یراصح مد سم ددع قرفو راد زد ردیاس

 یستح  ردیا طبض [۲]همازتلا هغا كوبیدب ندنورط یلوق راوشمط ینیما کو

 انب هلغوطرب هشوکراح هدنرانک هسیرهن یسهعلق ردراو ییما جارخو یرادحابو

 ردبا هطاحا هوطخ ددع زو شب یعرجدرک ادرک کردکجانعر علف كوحوک رب

 هلکساو یسویق نورعوارو یسوبق هلک-ارب بودیا نارج یر هس هرجا قدنخ
 هسردمرو یماخرومعمر شواو ندهسنکر و یرلد رز ددعىللاو یناخر هدنشاب

 زاسو یلتمهرک ددعزو هلحو یناکد ددعق_ةو یماجریو یسهکتریو تتکم ج واو

 .کرزاب قلابوزوط اینک | یتلخ هلضاوا مظع [۳) هلکسا راو یرلوا یناتح یلوتروا
 هلح ردرلبجاح ابرثکا یرلمدا تسود بیرغ یحاص نادناخو اقنع ؟ردیران

 یسهابوغ اباما ردهبصق رومعمو نیریشیبخ رب راک قارلق یکینابسا یلدح رس (
 [4]یرلارف رومعمو یرلارحهفرش بناحبولا امہ هماقوییخدندنو ردقوج تیاغ

 بوک هدتعاس ی آ

 كلك شن هم مظع فاقوا فاصوا

 یامز هرفک امدقم ردکعد نووقشب هدیکروت ناسل یمسا رارردیخد كاك

 هدنرصع هاش ناملس ناطلس هدنحمرات ٩۵۸ هنس  شیاهقنالپ ینعمیب كوحوکرب

 ناداپآ و رومعم ربو عیسوت ینسهعلق هلبهاشداپ نامرف اشاپدمحم ها یتلواری یهاک نیک

 [ (۲۰۹)2 ص ءا ج .ردهلو هدهدنشراب (كب فرش نم رلا دیع)] ىج : ك «سا1

 [ ٩1 یرلارق رومعم هدرلارص : 6 س [4] سا : 2 [۳] هلا مارلا : 2 [۲]
3 Eیللوقوص : ل 6  
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 یلخ ال وا

 ید كربتح رولوا كاج یسهیهز كل رامدآ ندیا عانا سادص هده درک یک

 راک هاما یدالوا نعهراح یربغ ندم- هدنا صالخ اد بولوا نوخ یرکح

 ردتالو تمنغ تباغ و [ه] ردتکیازم بوح رب ردقو قطن اما رلشیا رلسشوف

 راراجت و رلیزاغ هیج رلردیا رادیظع تفابض هنزازرب یراهک شيق قلخ هلج
 ینابر دم بوکیرلباوئا یلدخ رس بودیا تاک هجقانشو ید راتو ردراجاحو

 ربقح و  رازدک هیهروتب و هتج رلتکی هرادحرس ءاهنا اتا و رزرک بدّوم
 شورغ زوبحوا ندنسهملقوب هعلق بودبا اشاع و ریس ناکمالاردق یلع یرهشو ید
 هدتعاس چوا هنفرط هلبق رارکت هلبا راقفر هن بولآ

 اووا شب هملق فاصو

 8۵۸هتس هدم ,زدلام د نوف یلارق لدرا یاب و [۰۰] ینهبنست تس

 هدنمکح یعاحتس دانح الاح ردحتف اشاب دمت هحوق یریزو ناخ ناملس هدنح رات

 لکش هدن رانکلوکقاطح و قاطبرب شلوا قامزآ ندشرومرهن یبهعلق ردقلادءوو

 ددع نسکسو یرادزد ردعدآ ك ققاحن | یعرح ؟ ردهقنالپ تكحوک رب عبر

 یو ندهسنک ر و . ردق وب یزاکاح یربغع راو یان یماضف دانح و یرقن هعلق

 یتکم ییاو یسهنکت رب و یسهسردم رب و یدحیسم.ییاو زاو ییماح [۱] شلوا

 ` یلوتروا هتح ددع ییا هل و یراناکد ددعا زکس و یناخرب و یماح كوحوک ر و

 شوخوراد بآ وفطل ردقل وا یزوراقوی وواق هدن رلناتسوب كيشماما ردراوی رلناخ

 رلرربو هکلشب رب زوپراقو نوواق هبرعرب کرولوا هرزوا ترفوو ترثکبولوا راوخ

 شروم ینلقاطب ی هدناب هعلقو یرلناتسب بولک هرزوا .نایفط شرومرهن مکنام اما
 تمینغ [۲] كننوک. نوک كنلالغ اما . رولوا ییتمف زوراق نوواق هدکدنا قرغ

 هحهاک هرجا رلارف رومعم و هلا رلارح هنفرط هلبق هنی ندنا ردرومعم هقنلپ رب
 بودنک هدتعاس زکس هجنرانک هسیت رهن

 (یمهیمس) [**](م)راوقیچا رطس ییاهدنسهخسن(س) هرکوص ندنسهلک( ردتنک ) [۰]
 : ها[ ۲] شفلوا 5 قا < س ]1[ (م) راوقبچج1 كلەلك چ واهدن رهخسن ( كس ) رک زدن

 یوک انوک لالغ اما
 — ۳۷ ۲ سن



 ی هعاق داذح

 یربا یفارطا یفاصو نادابآ و رومعمو عساو ادله و ( شوراو كوس هرشط شیاتس )
 ههو ردراوتسا راصح هقالب هلود تاق نای یم هللا رلکرد بشخ [۱] ناولب

 هلحو ردرلءهزورد فوشکم هلاش و هبرغو هقرش راو یرلوبف نيتم ددع چوا

 نوک لعل هل ویوبق [۲] انروبو یلراود رک ر اکو یلهحاب عساو ددع یللا زویچوا

 كرلارقف یلوتروا شیفوزاس اجاح یسضب . ردررومعمنادناخهل | تمەرک ین رق
 الوا ردارحم ددع ۱۲ هلح و راو یرلنازحا 7 نا هدرلراتک

 هعلق هطرواو ردابیزو نیربش عماج رب انون زونه ید ییماج اغا ناهع یحاح

 انب رک ر اکر ید یرثودنک ییماج كب یلاب كحوک یزاغ هعلف حاف هدنک وا یسویق
 بورق هعماحوب ینارسییدانجو ...[۳]یرلدحاسع ادعام رد وفدم هدنحما انع رەق رب

 همك ددع چوا هلحو ردمولع نابلاط سرادم ددعچ وا هلح و ردسیعنادناخرب

 هحرک ردنفانصا ناکدددعزوچواهلحو ردنارسپ بتکمددعترودهلح و . ردناشیورد

 ردرصتخماجرب هلحو رونلو اب یو باہ اہ نارک عاتمیه اما ردقوب یناتسزازپ

 كناعاره اریز ردقو یرلناخ یارس نابرک اما ردناراحم ناخ ددع چوا هلم و
 رازعا جاتحم هفمردنوق هناخ یرلهنسک رایدلابیغبولوا هداشک یرلویق هنیرفاسم

 ندشوراوو و ردقوح یرلبحاص نادناخ هدایز ندشوراو هطروا هدشوراوو ارز
 هقنالب هدنفارطاو  ردلکد مولعم یودیا ردق اما ردقوح تیاف رلوا یخد هرشط

 ره وص تیالو یلاها هل اما ردقوح یرهجابو غاب نکل  ردقوب یراراوید "
 یسبوبحم و بوبح ندنغودلوا فطل تیاغ یباوه و بآ و رارشاط ندشروم
 کرد زی روظنم ىح ) ردقوح یرلتروع نزهربپ هوترف زابرحس اما ردقوج تباغ

 هدح وک هشوکرب بودیا رام هلبا رجس ندیکی راتات رب ردلب یدب ( رونلوا نایب
 بوما طالتخا هلبا مدآ ی اع اد ر راسرو حد ككا ر قولتواو ناص بورود

 مکب و مص زورو بش بوق, یرا یرالا همدا بوقا [4] ینالص ندنزعا
 یان هرکمح هدنماقم هاکس یک كشا بولک ییلصا نطو هنیرطاخ هجماک رورود

 :ك ءس [۳] اسرو :ك .ترو :ط [۲] (م) ردقو هدنرهخسا كا «س هک و [۱ 1
 یرارابلاص كل ]٤[ ردرادجاسم



 یلچ اپاو
 ردندنفرط لوق راوشهطییما كور کو یرادجابو یستحو یرلارق هبحان ددع قرق
 یرلاغا رفن یحاص غوط ددع كيبو یرامعم ردکراوشمط یند ینیما جارخو

 یرالوقوبق اما راو یساغاناسولترامو یشاب یجهب> و یاب یحشوطو یارشا نادعاو

 دانح هعلف لاعشا

 یسهملقم | هدلوجرب دبعب ییزتمقوا ایک ناهاکو اےک ناکرب ندشروم نچ

 یعرج درکادرک عردناماراد نامرکمکحتسمو نبتم یلاکش هشوک راجربو انب رکراک
 نوردو ردارغ طابررب ینیم هلبا هلغوط یدادش متخر اپارسو ردعدآ زویدی لماک
 راکنخیر , راو یرلرببک عماح یلهرانم همزوب [۱] ندقلکاح ددع ترود هدراصح

 هناخهبج ویرلهناخ یشابرتهم و ادختکو رادزدو نذّومو ماما  ردهدهعلق ما یبماح

 كنهعلق اوبو راو یرلپوط زم لاب هناهاش ردهدهعلق جاوب یرانزخم راباو

 کراو یادنز نیمز ریزرب هدنسهرآ قدنخ هلبا یرلوق سد یوق نتم تاق ییا

 یانب هلغوط اپارس راو یمیظع "هلفرب لصتم هنادنزوب ررو ناشن ندنحسهاح
 رددادش

 دانچ شوراو فصورد

 ةمکح راو یدجسم هحیلهرثک تعاجرب هدنجراخ یقدنخ علق ۸.۱ روکذم

 بناج ردهقنالپ تیج هلود متخر هملق شوراووبو . ردهدنوب نیم لوسر عرش
 هدنشاو ردعدا كيب لماک یعرج كشوراوو رادام راد راو یمویقرب هبرغ

 ردهناخشب نسکس زوب هحمساو یلوروا تمهرک و هردنش هتخن یناقوفو یناتح هله
 ناریورب لصتم هیارس و .ردادناخ لمکمو فلکم یسهاخ هداز كب ادل اما

 هتځن یرافافوص هله كشوراو هطرواوو راو یرلقجناکد ددع زکسو یرطصنم

 رولوا هدایز یروخ ندتحر ناراب بولوا دیدش یشق ارز ردلهشود مردلاق

 ندنرلهلق قلک اچ : ك [۱]
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  iiی 5

 یس هعلق داذح

 هڪ هرکصندنا بوبارغوا هبهود ٌهعلقو [۱] هدذوخ ٌهملق و هرلشوراوو هرلرپش هج

 هدراوشمط تیالو كرءهدیا نایرج هرغ بناح بولوا عم یخد رلیراح نوبع
 طول هیهسم رهن هدنبرق یبهعلق نیدکس وب ندنا بويا غوا هتسهعلق [۷] ءووک

 هدنند یمهعلق لت نالوا فوص ومو رک ذم كل رهدنا نایرح ۸ برد یسیبا بولوا

 ا و و ید یشروم رم رقح ندنا رارولوا بصنم هە وط مظع ره

 ٢ لماک بوبءغوا هنرانک شروم رپ هاکو هدناتسنابابخ ماکو هدارح ءاک بوک

 بودنک تعاس

 دانح راوتسا راصح یعل داهج راد فاصوا

 نکل ردسانب روغ ناب یودندنرادالوا رهحونم یسیاب ردکعد ... هدرا ناسل
 هدنحشرات 4۵۸ هنس هدعب ردشلوا رام هن وکو هریک هرک هنتسد كکولم هنوکهح

 یالریزو تسدب ردنحتف ]٤[ ودنعاناخ ناملس ندنلا [۳] روبغ نلتب یلارق لدرا
 هنیرافک هدعب " كب نلاب كحوک یزاغ دادماو اشاب هلوا تناما اب اشاپ دما راد رس

 اشاپ دم یحروطاص هدترا ۱۰۰۷ هنس هدنرصع لاب ناخ دم بولآ یدانچ

 یریرحت ناخناماسالاح یدنا ریساو یدرق هلم یرارفاک ندیا رارفو یدتیا حتف
 ندب رای رش ف رطیصاخ كنساولربم ردیتم یب قاجنس هقشاب هدنتلابا راوشمط ءرزوا

 4۰۰ یراج بابرا هجو ردرف نوا یتماعز بابرا هلو ردها لب ۰

 یرلشاب زونو یشاب یرحو یب یالا ردرلیزاغ قرفتسم هحالس تالآ یس
 هداکرعمنیح هلبایراولهبج كرا بابراو اعز هل هلمدآ رفت كس كنیکب ردراو

 یرادرمم هرکی یوق وفو ئر ادختک های" زولوا رکسع کی یا لج
 مالسالاخیشویلوق هعلقحلسم هک اپو كاپ ددعزوبحواو یرادزد هعلق یرحیکیو

 زو ییاو یئاب هحان ددع یدو یناضق فیرش ها یللا زوو ینارشالابقو

 روغ نلس : ط ء ك ٤ء س [۴] ەووىل : كلا . هو وبل : س [۲] هدزوه : : د ء س 1

 ( رومغ نلت ) هلبعدش كنفرح ت قرهلوا برم وپس هدنت منم كب نودرف ع وبطم ]

 ودنارغا : ط ء دل . س [4] [ (م) رد دناکش

 ۲ -- ۷:یلج الوا بس ۰۳ 4 تس



 یاچ الوا
 ا
 س

 ددع یللا بولاق هدرابزاغ هکرمم نادم راکرخآ بودا شون نماح تداهش دهش

 دنبرمسا ید رافک ددع زوطوا بولوا ناطلغ یرالک توری نادم نادند یرفاک

 هل رات ردق نسک-و یرلخالسو غارب ییخاخو غاخینس ینادویفرب بولوا ریحمز
 بوی یرلاولح ادهش هلبا رانامداش بولک هبهملق هلا یالآ تولوا منتفم تانغ هلم
 اما راویرلاتف روزنه وررتس روالدو راربو راذمات هروب ا رلیدنا نفدنرلادهش

 هربقف ید رانا بودیا ماخنا بونالا هحرب هنمان هملقوب ریقفوب ندرلنوت - ردراربقف

 الحو راتدرو یتفوت راح ییاو ىا انطق کاو ءرفک رتسا ییا هلق رط هده

 هرزوا نوناق  ردسهعلق نیدکسوب یراکدید یغاحتن هقحاب ءرزوا ناخ ناملسنونآق
 هرززا نوناق < رولوا نکاس هدنسهعلق جات هحیهاکو هدنو یب نیدکس هحنهاک

 ردتمافز ددعزوقط هلحو ردها لو ۵۰۰۰۰۰ ندیرایرهث فرطیصاخ كنساشاب

 زونو یتوثاب یرح و یتنکب یالا  ردزاو یزاراه بابرا ددع زوحوا هل و

 هدکنج نح هلا یژکمغ كنکب و یرلولهح هرزوا نواقو ردراو یسشاب

 هقا ىلا زویو ینارتشالاسق و یالسالاخیش و. ؛رزلوا زکسع كيب ترود هج
 هرزوا نوناق ینبماجارخ و ینیما هلرکو یرادرس یزایرجنکی هرک او  رداضق سلفم

 كيب ترود "یرکب [۱] هنیرلایاعر هناخ همیخ هدنیدکس ءاول هل  رددوحوم

 ددع کیا نواو یشاب یحشوطو یشاب یحهبح  ردیمالقا یلوق هرک | هج ؟ردجارخ

 ردزاو یزلگ اجا هجو یشاب رادعم و یراذجت ابو یماغا تستحمو یرلاغآ یلوق ةعلق
 دن ص رم ردقجبانح ردشلوا ددسدن هعلقو هزاحم هطروا ارز هدیارامعادخ

 نادهاج ج ندنآ یدلواماع یعاحنس نیدکش هداراو هدیارمعه یتنلاها هلنا

 ره بولوا راوس هرانک لب زعرلتا هلح هدند هملق هلا راقفز رارب بوشلادو لبا

 بوصبمدق هنک اخ یعاحنس دانج هدنتلایا راوشمط ) بودبا روبع وشرق ندی

 ندسبت ره الوا ( ردیا نایب یراهعلق ه و یرلازانم زمکیدتک هفماق ون راهملق هنی
 (!شروم مظعرهن ) هدکدتک یلزنم قوا رب هندناح قرش نکردک [۷] هدانج غلق
 بوق ندنزلالیای[۳] راوهطوق هدنتبالو لدرا ات شرپمرهنو " رایراو هنلخاس

 راو وق -: ك نما [۳) هدانچ ك [۲]:هکهنلایافر  :)س . هکیرلایاعرق :) 2 [۱ ]

 — ۳۹۸ تس



 ۰.7  دِذكِِىع۳۳)۲۳ج۸ رب

 یا: ایلام

 ندکس و لاکشا

 ناتم و,بمص .ددع ید هلجو ., ردعدآ كن ت رود لماک رادار اد رج

 ادل ردراهق ندب ندب هدنجما یرب یرب یسلق یهو  ردرلمیظع [۱] ٌهملق
 رگ و یغص ددع رشللا رقرق هدهلق یهو رک وب "یهدن رانک هسیت رهن یسهلقوص

 هرلغاب هدنفرط قربشم یر, راو یسویم ییا هلحو ردراو یرلپ وط هناهاش

 بناحیخد یر رارحآ هدلگنیح رورود دودسم اد ردوبف ران هراهحاب و

 هلکسا | رکود هست رهن نراود فرط قرش كنهعلقو ردیسوق قوانوص هلامش

 ما هی نی رک ار کر و ره هی و

 كنس همی رابناح, كنهعلق وب ارز ردشع !بارخاجماح نراوید هملق بولک هلبا نایغط
 ما الح یمهءلف [4] نلاق ندرفاک بوشالود [۳] ههسرم [۲] قدنخ یفارطا
 نالس قاب | ردلکد نیم و رومعم ردقلوا یحما كنسهعلق هرشطو ردهعلق

 یزو چرا كنيراوید هعلف و راو یمهرانم عنصم رو ییماحرب مدق زرط كباخ

 هقنلپ یدادش متخر الود رادام اراد یفارطا یشوراو هرمشطو ردقاربوط هلوط

 هلح  ردرلوا یناقوفو یناتحت یلوتروا هتخح هردنش ددع زوبحوا هله و ردراوید

 نارو اما راو یراهسینک ددع رب نوا رکو ربغص هلحو یاخرب هلو یار

 42 و هنکت کیا هلح و هسردمر, هلو یراناکد ددع زویکیا ههو ردقوح یررد

 كونب بونالود هسیترهن نفارطا كنشوراو یخد و راو یناینص بتکم ددع کیا
 مکحتسو نیتم مج ناخ ناملس هجوقلصاما ردشعا هطاحا هسی ره ینقدنخیخد

 ردقل اغافلکمینل رادزد . ردهدلوا ناریو هدنلاراسلفم ک اح اما ردشعا اشنا هعلق

 ندراحم اتروا نکیا هدنآ زب یتح. ردراو یرللوق, رادمانو عیحش ددع زوچواو

 یدم تما هدنرادرا كنیرانغی رلاقوه هرشط ندهعلف بولک رفاک انطف زوی ترود

 تکی رب نوا و یساغا ناسولترامو هداز ناحبس یساغا یلشب بولوا مظع كنج

 نالاق ::2 [ع] هنیرهن .: ك [۳] نراقددخ فارطا" :.د [۲]*هقا : 4 [۱]

 س ۳۱۷۷ تم



 يا الو

 ندکس راوتسا هعلق ییعل ۱1 نیما دسو نیصح نصح فارصوا

 كنجقوح یرارافک هلا ناخ ناهلس اما ن نیا تتت نان

 كاسوش ناخ ناملس نوح وداکچ ترسع هدنحتف بودیا لاتقو برحو لادجو

 هنفیدینمی نیدکس هنمسا بولواحتف هعلق ادخصاب نکرد یعرازمرو علق یخد رلنید
 [۲] نابروصنارپ یاابرام هروا یسناب رولوا كعد یسهعلق كبوك ندیا تناها

 مهارا لوتقم مظعم رادرس هدهحایذ هام هدنخرات ٩۳۷۲ هنس هدعل ردسانب

 نیملسشوبج ردق كب قرفو هلل وق ویق یرلبا قانوقرب ندناخ نالسولتداعس اشاپ

 هعلق فارطا هدقدلاق هلحرم چ وا هدکس علق نکردک بولوا رکسع ةعیلط هلبا

 یرلیا یب یلاب یزاغ هلا یرلیزاغ هردنمس و مرس نوحمساعلوا تراغ و بهن
 بقعلایلع رولس یراب بانج ناسح کرارا ناوا و لانمو لام ردقلوا بوردنوک

 نوک چ وا بودیا كنهآ کنح بوریک هسیرتم هدهملق ریز یخد اشاپ مهاربا رادرس

 مرکامرک نی باولګ هلبا رکسع یلاثم ابرد ناغ نایلس هرکمندکتج هجک چوا
 كربلا السى هللا ناما بوری و هلبا هرو ةعلق بولوامارو مرترافک هرکصت دکنح

 عاوسودو ماتصا یرهسنک كنيدکس هعلق بودکهغولنوص هعلقیسهلح كرافکر دق
 ج هاک دنعم بولوا كاب رلهسنک ندد رش كرجو ندراطو یللثم ثوفیو

 عضو هدنلحم تیاغ هعلق وب ؟هسروک رکف نبرود شیدنا تقاع ناخ ناملس هدعل

 كنهعلق و بودا نامرف هنانسرامعم هح وق ناه ردهعلق لوح وک تاق امآ شقلوا

 ايز هعلق ر انب هلوط رک راک [۳] ... یدادش یخد تاق , هنسه شط

 رلزید زاماباب هعلق نابع لا ردردنکسا دس ایوک ردک لقع كنهروککردشعا

 كالع لآ اما ردیا انب رلهملق یک اهقهق دسو ج وجاب دس هستيا دارصیهللا و

 بولآ ها رو هعلقرب ناه زلزموس یناتسرامع ]٤[ ردیراتا یتالو ناهام یبصا

 راشاب کما بارخ

 (م) ردقو قیچآ هدرلهخن رکید [۳] نابوصنار :۵ « س [۲) نیتم : ك [۱]
 ِ ۱ ردندنرااآ : ك [ 41



 ی

 قم هعلق شون رام

 اتف ردا و عحش تیاغ یدلب لها ارز راردیک رساخو بئاخ یلاعت هللا ساب اما

 ینیماو یزادج ابو یستحمو یانو یرادرمس یرابرخکب هرک او ندو  ردزمدآ
 هدنساهزوا نایب ارح دق فر یسماقا» رهزاو اوا زاشعو ساق حاولو

 ةعلق راقیج یراقلاب ذیذل نوک انوک ردهریحم لوجوک ر یفرط یطاب بولوا عقاو
 هلوج وک رب یدادش ریکر اکیلاغرب عردشنوا عقاو هملق | هنیرانکكلوک وب هقسووص
 قشوراو هرشط اما راو ییماح رو یرلهناخ تار ردق قرق هدنحشا ردهعلق

 هناخ روتسم هللا شماقو زاص .ددع قرف زوب هلو .ردهقنلپ انب متخر هلود رومعم

 لا غ هل بو اقف د لاا ر دق یک یرلهحابو غاب اما راو یرارومعم

 ي دام مد هملف فاصوا

 ید فو یدال رهنه | هملق یم تاپیک سقت دین ال نا و
 فاد یدک کم رول | اک ناهلس هدنوک رب هلبسهملق نیدکس ٩۳۲ هنس

 ی ره هعلقف ددع e نواو یرادزد هد ردکدنسما یعالقا یلوت 1 5۳۹ ۲ 2

 هدنرانک هد رم یحهعلق ردو وب ینا یربع . رد راو یا یسضاق نیکی

 ردهلفان ریکر اک كوچ وکر هشوکر اجهنی یسعلق ج ا اما رده الپ ەش وکر اج كج وچ وک رب

 یرلهسنک و یرلوا یسایاعر راج یلوتروازاس ددع یللازو یئوراو كوس هرشط اما

 ندهرق هنسءلف نیدکس ندهعلقوب  ردتماعز تسب مس یرایاعر شوراو وب . راو
 دیک هنیدکس ندشوسرام هرم بوق هریک یزع راتآ هج ود ردالب هه قمشالود

 ندکس هری شناس

 کیدل لداس راقت یرابهات دی نوک اوک اما راک ر نوا راقاما راد
 یرلاارز ردد ردو[ کلا قلا ر مد رم . اررو هما يک یا
 رز آ هنفرط قرشم هدتعاس رب بودآ روبع هدتعاسر Ss رولوا لیصح لام

 پود هلبا
 :(م) ردقو-قیچا هدرلهخشن رکید [۱]

 هناوآ ۳۱ ش * کیا تک 2 3

 ت ۳ و ےس



 ا

 هجو وس هقنلب فاصوا

 كسره یاقجوب حیح بقل اما رایزای یخد هقسوبسو . رلررد یخد هقعوبس

 ناسل الح شعا كسره ردم رب ندنرناب فرص رارید هقجو وص هللا كيا انب
 نانوقوا هنر, یروت هلبا زاوآ هدقانشوبو رافلو و نتتالو قیشوو داورخو فرص

 هدعل تیک ر كلاب ([1] یاقچوپ ویسوبوقرام یاقجوب وع روواد یروواد )

 ناطلس هدنحشرا ۱۰۰۲ هنس هده  رديحتف ناخ ناملس یزاغ هدنحرا ٩۳۲ هنس

 مرک امرک بودبا هءرصاحم ةعلقوب هلفغلاىلع راحمراخ رافک هدنرصع تلاث ناخ دارم

 ندفرط رب کلهر وک دم تما نالواروصح هدراصح نورد . راردیا كنهآ کنج

 دش بوریدنلتآ . ید نیرللابع و لها هلج بولو هجرف هجیک رب ناه قوي دادنا

 [۲] تورم یرلودنک هلمح یرالبلعو ریرضو ریغص ندرانلوا یرادتقا کما لحر

 بویلروخ یک ریزنخ رارق , خ زود رافک بوجآ نرلوپق هعلق هدرحس تقو هدمب
 تمکک بوجآ رللوب بوروا حلق هرافک تارغردق وب بود هلل لا کز زط

 هتشپ هدنکوا یسهعلق نیدوب قراریق یرامک كرب هج كر .لیا كنج هنیرلارحم [۳]
 هقسوبس رکمادخ تمکح رارولوا لخاد تمالس هل رالاع ولها تانغ هلم هنسهعلق

 ندنرابقعلرکسع ندیارارف بوقج ندهعلق هلیب یحوق ترفمر, كني رادزد یهملق
 رافک هدمب رداشام بیرغ رولک هل هل رکسع هنسهملق [4] هنشاپ بولرآ
 ٩۰۰۲ هنس نکرونلهرغ ويد مدلوا یحاص هعلق بودیا التتسا هنسهعلق هقجوبس

 بودیا حق ةقسوبس ةملق وب نک ردك [+] هنسارخ [ه] وبني اشاپ نانس هدنخمرات
 لورصوک.دنک اغ یعاحنس نیدکسالاح ردهدمالسا تسد هللااشامیلایدنکب وک

 هللا رام هطروا زوروش راو یرللوق ردا ددع یللا زوو یرادزد ردشاما

 ینوروم كلم هعلقوب [۷] سوسن نالوا یلارقراجم اریز  راردهدعا لاتقو برح
 رلردیا كنج بوردنوک یرلرفاک انطق هرزوا هعلقو بودزوک تصرفرابیه هلا قلوا

 ۲۶1 تنکک :۳[3]"بودنا توزم : 2 [۷] یاثچوبسو وقرام : كش [۷
 كاب وصل اط : دل سس [۷] هلن : طط ۴7 قاب : دل [ه] هنخاب : ك« س
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 ا و ا ا

 یس هقن الب هنس

 هدرهش نرود هدعل رلیدع الوانت بودا نط لات یهز ی راماعط عم ناملسم تاع

 یتاخ زالو كيب ندراماعط وب رلیدتیا راساپاپ هدنامورفو زجاع موروتوک روک هج
 رایدتکهفرطرب یر, ره بودیا رضاح تفابض وید لهریو هلزمتعن هعلقوب هزمهاشداپ
 یراماعط راهرفک هدناملمع هلم وند )هز ندرلماعطو ادتبا زکسزمنا داټعا رکا

 یھلا بودبا ظح ناخ ناملس ندمظع تفاضوب رایدسب مالسا رک اسع هدمب بوی
 اعدربخ وید هللا دايز رب ایز ینرلتصت كنسهعلق لتت وو هقشالو هقشابو نیدکسوب

 هدنرودحهاشداب ندنا زدناوارف یرلتمعن كسراتالو ونهملق لتنو الاغ ندنکیدنآ

 بوریو فرش طخ هنرللا كنیرللللع و ریرض نالوا هدناملمع كراساپاب نیس ادتبا
 بآ ونادابآ و رومعم الاح رایدنا لسمو فاعم ندهیفرع فلاکت راسو ندنزلجارخ
 كرېشوب ردلتن هعلق بوغصو بولطءهو بوخ یسهبوبحمو بوبحم فنطا یساوهو
 ناخ ناملسیزاغ یتح  ردنداراو ُهعلق و نمقنلصا هملق یرشآ انوط یناح وشرف

 ارز ردشمع هنیداراو ٌةعلق ندرسج هرزوا یر انوط بودیا حتف یلتت علق وب
 راقفر هللا اچ هملقو ندلتت هعاقوب ندنا یدشلوا حتف مدقم هنسر نیداراو هعلق

 بودک تعاس + لا قلرف هتفرط لاش بولآ

 هتئس هقنالب فاصوا

 داغرا هلم ءدکدنا ماعا هملق و ینادوف كنرف رپ ندنرلابرقا یلارف دارغلپ

 ناهرلرتسا قاواكلام هبهعلق بودیا لتق ننادوبف كرف بودا ناصع یرارامعمو

 شابهتنس هراداغرا ندبا ناصع هدنجا بودی كنهآ کنج هللرکسع ینادوبق كنرف
 نوحیکنا رارق یرافک ندیا ناصع هلح بود كمريلاق لا كروطوا ینعی

 نابلس ندفرص تسد هدنځ را ٩۳۲ هتسهدعب ردشلاق هتنس یسهبمسآهجو كىەعلقوب

 هدرب لازا "زود هدیزانک هس رپ هدنک اح یعاحنس ندکښ ردوا ی لاج

 ینماو یراصح مد صرفا یعرکیو یرادزد هعلق ردهقالپ كجوحوک ر, هشوک راج
 ر همزو ا هدراصح نوردو ردهدلتت هعلق E یرغ راو یانو

 تعاس ۸ ندنا ردقوح یرلهاب اما راو یرلناکد رصتخ دبفم چقربو یعماح

 بودیا روبع رلارق نادابآ و رومعم هرجا ارح قارق هنفرط برغ
 تنم ۱۳۷6۳ تین



 يل الا

 راو یرلناکد قجهزآ و یاشیورد کت رو ماج رو ناخ رب هلجو ردارحم
 بوک یرلارق هرجا رانادابآ یارح تعاس ۵ هنفرط قرشم بولآ رلقفر ندنآ

 هعلق فاصوا

 بهت کمد [ یو تچ ال + ودص اتم ی الما ینهملق داراب یدو
 بورک ةرافک تسد هرک هح اش مهار ا تسدب ردبحتف ناخ ناملس هدنح را

 ردقلاداو وهدنک اخیناحنسیدکس  ردحتفاغابه.الواهلبا اشایدح |ینانری زوراکرخآ

 جارخو ییما ؛یرادرمسیرحی؟یویستحمو یانو یرلتآرف هعلق ددعیم کی ویرادرد
 000 فارشالاسبقنو هددارفلب یمالسالاخنغ نکل ردراو یساغا رامعمو یناغا

 زود رار ر یعودلواطولخم هانوطراهنالاماره هست مظعرهن (یمهعلق لاکشا) ردراو

 ج وا هلج و . زدعدا كن" یعزح ؟ ردهملق كح وک رب حب لکش [۱] هدوزاب

 ییا هل و هسردم چ وا هله و ردیراهبواز هلحم ادعام ... ییماح هلو ردبارح

 مولعما هلحو انشور ما رب هلح و ناوخ دما نابص بتکم ترود هلج و هیکت
 روە تاق رد رلناکد ددع بم یرازاب یوش اح ح رقمر هلو راو یرالناخ

 ردراویراهاخلصاح یربغو [۲] یر رحم زوط ددع زوحوا هل هللا قتلوا هلکسا
 هود هدلدرا بولک یزوط اف هدنرمش هدزوط نالوا یندعم زوط هدنراید لدرا ارز

 بورکرلیک هبهسیترهن ندنا بولک هبرلیک یرهن شروم هنسهملقءوولل ندنآ هنسهملق

 هتیالو عج ندنا [۳] بولوا نزح هرایرج هدنرهش لتب هملقوب یرلیک زوط ندنا
 لیتو نوحکنا رولوا تمنغ بودک یرلزوط اق كنتیالو لدرا هلبا انوط رهن

 ردراو یرلدشک یحاح راحت اقنع هباغل اةباغ ردیرلناکرزاب زوط یرلبلاها كنسهعلق

 ناماس ارز ردراو رامدآ یحاص هرفص منمو قولخ زاونلدو تسود بیرغ هلجو

 نصحتم هدراصح نورد نکرولک هبهملق وب هرکصندک دنا حتف نسهملق نیدکس ناخ

 رایدالرت هبناحیهو رارف ندنراهعاق ندهاشداب یادصو تص راسک اخ رافک نالوا

 هلج راشمتک بوغار, هلبراءرفص نرلماعط شمشب هل هدنراسوحنم راد بودیا

 بولوا نزخرد هرلنزخم : ك [۳] یرلنزخم : ك [۲] هدنزویر : 2 [۱]

 — ۳۹۲ تس

  ۲٣۲٠نفخ ۱7|



 یعهقفما ق ءطو

 "زدرهف اط زوغوا یالا رب لوذم# یراتمعن ررزک بدام تباغ یانزو ینادیم

 جاب هاکت رايز

 راقفر هنب ندنآ ناطلساباب داهرف ترایز نیا E یرانک قادنح كن هعلق

 بودک هیولبق بناج [۱] هدتعاس ٩ بولآ

 [۲] قوطو ل ریش هم فاص وا

 زو هبارخ لہس شا مظع طابر رب عدق راک نکل ردلکد مولعم یسیناب

 اشاب دا رو تس دب هدب رصع ناخ ناملس یحاف اما ردلکد رامع ردقل وا بونود

 ه ءزوا یر رج تكیاخ ناملس الا ردعا حتف ندنلا راع هدنګ رات ۵٩۳۵ هنس

 عارم لکش هدنرانک انوط رهن یسملق ردقلاداوو هدنک اخ یغاحنس نیدکس

 ی رادرس یرحیکیو ی راصحمد رم ده نا نکس یرادزد ردهقنلپ یراود هلودر

 یر, ردارم ددع ترود هلح و ردقو یر اح یرغ راو یان یساضق جابو

 شانه رگ ردق ناسکس زو هلو ردرلدحادبم ادعام ردیعماح ناخ لاملتس

 بودنک هدارف تعاس ۷ هقرمشم بناح ندنا ردیرلهاخ ارقف ردق یعودلوا

 [۳] هلب وق هقالب فاصوا

 ارز ردکعد یسهعلق با هلوق هدقانشوو هدفرصو هدننال نال ۰ ]٤[

 یحاص دارفلب ییناب ردیراتالو قاننشوب و فرص ردلکد ناتسراحم راراید +
 رکنا ده ادم ی ارزو هان ناخ نایت ین لک رو
 ردندنمالق | یلوق هرک | ؟ردکلنیما هدنغاحنس ندکس هرزوا یریرح ناغناملس الاح

 یراک اح یرغ راو یرادرس یرحبکب و یلوق ددعیللاو یرادزد هملق ردتاسو
 نوردو ردراود هقنلپ هلود سم شا هدنرانک انوط رهن یسهعلق  ردقو
 ددع تروق لو رد رکا قخهزاد لمر ودعا روکا اورا

 شید [و ..هطوف :اط 3 1۳] ۰ .توظو - 4 [۲] هدفا ۷ ۱ 1
 ۱ (م) ردقو قىچا هدرلهخس

 س ۳۱ س



 یلچ, ایلوا

 یسوپر و ریلبجا هشوراو هرمشط هندناح هلق یرب . راو یسوبق ددع کیا قحا

 یناتحنویناقوف ددع زویکیا هج هدشوراووب و ریلنجا هراهحگابو غاب هدننناج زدلب
 ردراوید شاطو شرک ایرنک | ؟ردرلابیز هناخ یلوروا تمهرک, عساو یللوح هتخت
 هدنبرف ییماح اشاب نیدتم هدیزوب | كنسویق وشراج ردیارحم ددع ... هلجو

 ترا و ماج و ناخ و ناکد الضا هدنشوراو ون اما ردهدنا عرشلا ك اح ةمكحم

 راو مامح كجوكر لتولخ ییا هدشوراو كوب هرشط یخد اما  ردفو هسردمو

 زو هله هدنس وشراح ی و ردنا راحت هحماکد ددع زو هله هدنس وشراح یسا و

 نا ق یاتبسدب اما ,:رونلوب تمیق ی تمیق يذ عاتمهج ردناکد قرف
 مظعرید رب مدقام کردعماج کسا كوس ندلج ردبارحم زکس هلج هدشوراو وب

 زوتوا لماک یضرعو ردعدآ قرق لماک یلوطشتا عماج ناخناباس حتالادعب شع
 فا رام » ا اما, روح هناخ كناپ لاج نالوا یک اچ: هدم دق نامز . ردعدآ

 یلموشروق عنصم هفرط رب یک یهالک یحناتسوب هدلوبمالسا یهالک هدنسالعا ٌهورذ

 عماح و هدکدتا تراغ نسهملق جاب و, ناح ناماس رد رلدحاسم ادعام ردهالک

 كنج نوک یدب بونابق هلا یرلدالواو یلانمو لام رافک كس هج هیهدنک نالوا

 یخ زکس راکرخآ بودباشو ناخ تداهش نادهاحم نایزاغ كب هجا بولا مظع

 تان هللا لام نویلم هسک كيب هو رسا كی هج بولوا حتف هینک و نوک
 هدشوراو و هلحو رایدلوا ریس مالسا رکسع هليا رلربسا ردق وب بولوا متفم .

 تمدهربک سهل ردرلابیز تویب عساو یناقوفو یناتحت یلهجنابو یلغاب ددع زویکیا
 ةقالب قئوراو و نکل  ردرومعم نادناخ هدشوراو وب يارس كبو ردروت-م هلا

 رسوب راوتتا روس هتفارطآ طلا ةنوادحرمب ماا ارز  ردلکد هدنجما رامح

 هدننیأام یرلقاشع كرلدح مس میخ ندنغودلوا فطل یساوهو بآ كرپشو اما

 تعاسیکیا هنبناجهلبق یسهکساو "ردرهش تمینغ تياغو  ردلاع حودم یوبحم جاب
 ریاب رب نیتوص هقنلپ هدنک اخ یعاحنس مرس هرزوا لوب نیدوب هدنرانک انوط دمپ
 تراجت هل بودیا تاک هجروتبو قانشوب موق یخد یقلخ جاب وب . ردنایاع هرزوا
 رارک قانلق یک ینایسا یلدحرس یسهلج هن عردرلمدآ ندقما یاحلص رک هلبا

 با تم



 یس هعلف جاب

 یو و ندوب و یرب ادختک هايس و یراصح مدر ره ددع ناسکس قحا

 رامعم و ینیما جارخ و یتبما كو موک و یرادجابو یستح و یرادرس یرحیکی
 ردراو یسشاوصو یساغا

 جاب ةملف لاکشا فصو رد

 هغراهتلف و ات هلوط ارس شیک راک مدارک در هک نوا وط الف ۵

 یسورپوک نلهرقم اصآ یرشآ قدنخ و یسوپق رب فوتشکم بلغ باج بولوا
 یرلپوط عفدم هاهاش هراپ زکس هززوا یرامظع لقا یدادش ددع یبا هدنشاب

 ردنلوتروا هبق یلوا هت هردننش یرزوا یرلهلق ددع ییا هرزوا وقو راو

 یشاب یحوط و یشاب رتهم و نذؤم و ماما و ادختک و رادزد الصا هدنجا هعلق و

 ندا ۲ هرجا مظع هلق رب هدنسانروا هعلق وب و ردقو رلوا یرغ ندنرهناخ

 نخ هاو نرارتشا تانغ الو هلح مر راو دیاگ زچ نراو ناتو

 راو یمماح ناخناملس رب هدنبرق نادنز و و راردیا قلنابهکن رانابهدید بودیا
 ارز ردپشغلوا اب رک شوب ابارمس یل كنهملق و و ردشفلوا اب ےدق زرط اما

 هاک اشاع رهرزوا مظع هلق اعناهحرب رطان هل رک هرجا همافو خدو ردهدر قاطب

 اف ز 6 نھ اکا رک امجاد فرا تارا یاوه هاب 6
 ندفرطره بودوروق یهمبرابناح راپوط یهاش دمارس نالوا هدنسهلق 1 ردق روخ

 زودی هل رادامآرتاد یعرج كنهملقوو ردیلاعرصق رب رولوا نایات نمشود نلک
 ردهعلق ج | وب یرلکدید یحراجم ع ردعدآ

 نوریب شوراو لاکشآ شیاتس

 ركشا ردشعلوا انی.یوق و/ناتم تم اه اما ردراود هقنلب تح هلود هله

 راشم | رامع قا ود ردلیا چ .| شلوا رادهنخر یرلرب اجباج هلبا مایا روم

 بناح یخد كوني ردهوطخ شقلآ كبب چ وا یعرح درک ادرک توو واو وب

 ردراو یلوب هدنفررط رب قحا ردبلوک یتلقاطب و ینلزاص كنهعلق چ یارطاو

 — ۳۵ 4 .تس



 یلچ ابلوا
 یرون هلزموزوکو یلک كلزعدحرس مزب هسیا كدالوا هراپ رکج كنس رابدتنا
 هلا هابط ندیدمش ردقحهلآ ماقتا ندرفاک ندلب چق ر ردقج هلوا تخب یزاغزب

 بوقروق ندنکنلکو ... هنلابوریوشش كرفاک هدنوکر, هدنراي نیسردوقروف نیزوک
 كمالغود [۲ ] هکود نرانالغوا زعدح رسوش [۱ ] ااو زامهلوا « هفای هقاب هل رفاک

 ین" رایدرو رارطاخ ةلست همالغ بودبا یاوسر هللا راناسل زیمآ نمط نیردپ

 ردنا راق زاونلد هرزوا یارو دار هیینکره بودیا تمرحو تیاعر هنیرلتکی
 گردندنمالقا كنللوقهرکا رهشویو" ردرلهدآ قوح یرلجاح تسود بیر یال آرب

 رونلوا طبض ندنفرط یلوق هرک | هخ یرازا جا و یحارخو یصاخ هل

 اوط رهم هلا دودرا ردوشرف هنتهعاق دودرا ینه شا تعاتسر هترپ اوطو

 راو یسهملق مکحتسمو نهتم رب  ردمظع هلکسا هدنفرط .. هدرانک

 روبموص رهش هاکت راز نارد

 همنو و هارب هدرهش و یدنفا ماما هدهد ماه هرس سدق اباب نابعش تراز

 كراواا :نلشف هدریشوو تآ رو نونلا زو نداشاب یرب قحا بول آ . هدنمات

 وب . بولآ ربقیفر راو: بودی نانحا هلوک رفت چ وا ندنرلهلوک نديا رارف

 پودیک تعاس ۸ لماک هرجا نایاب ین یارحت «هلبق بناح ندروبموص رهش

 جاب مدق همان فاصوا

 راج طلع ندراحنم ادتبا ردیسان ناب [۳] ردژب ندندالوا رهجونم یسیاب
 لاقتا هلود ندلود هڪ رلرد یسهعلق جاب روہشم طلع هدعل ردو یحم یعوق

 یلارق [4] یسک ناخ نایلس تاذلاب هدنحرات ٩۳۲ هنس هدعب ردقتع ةعلف شما

 هرک | هرزوا ناخ ناملس ررح الح ردنا حتف هلا وزاب توق ندنلا یراح

 رداضف ها یللا زو و ردت هر وا نوناق كنىكب یغاحنس نیدکس هدنتلایا

 هللا قمالوا دحرم بولوا لبا جاو  یرادزدهملقو یفارشالابقو یالسالاخیش
 نیسهملود : ل [ ۲ وراوف : ط . ایوق : كل « س[ ۱])

 یکش ۳ 9۳4[ ۲در ز 00

 تم ۳۵۸.



 ی رهش روسوص

 یماج اشاپ نیدتم یاب یعماج اشاب [۱] یرشا نده ردبارح ۱۵ هل کردمیظع
 یا هلح و ردرادجاسم هل اعام . رونولوا ادا هج تالص هدنشب لصاما

 ندهلح راو یرلیارس عساو فلکم یاقوفو یناتح روتسم هللا تمءهرک ددع كسب

 دا م بولوا نک اس هتفه رب هدنوب . ردمایم غ اب ییاربس اشاپ یر, نینمو رومعم
 هلح ردق و یرلوص راقا لرمشو نکل كدا یربتح ناح لدزا ,هحزمساو

 Ê تآ ر یتح ردرهش تمشغ تاغو راو یرلوپف ِتاح بآ هدر ددع ټروډ

 عب هر شب زوپردو نوواق هرعرو هب هجا نوا یزوفرو ها یزوک شوقا

 یرغ رللم و [۲] ردنمالفا هرفک ردلکد رام یمایعر هلحو رووا

 ردناملاط 0 يا هلح و رونلوا دع یرلتالو هقشالو همحاب ردلکد ند اتس رام

 هلج وردنا سپ نابع بتنکم ددع ىلا هلحو ردناشیذ نادیورد ةبکت ییا هل و

 هم یرلناکد اما رداتسااح ماه ددع ر هل و رد دورود ات ناخ ددع ییا

 هبادک ویاب یتمعل ؟رداشابیر یہشا راک ناسعاهلحو ردرو دم هد ەل وشراح

 تواوا راحت یرتیلاها اینک | .دلودیم ناتتمای ةرفص زورو نش هناوجوریو

 هدشاخ رشاوصناح ردرامدآ یراغبدومتباغف بوک یرلباسا یلدحرس هل هی

 اشاپ نیدتم نوک رب ریقحوب یتح راقح رکسع نیت ادرخ رار, كيب کیا ندرهشو
 یصرب نکردنا نسهرواشم یرالاوحا دحرم هلبا راراتخا چق رب هدنهرح ییماح

 كلزسیدا هدنروضحتعاج نوع هنالغ واوت یرد نک ردیا قا زاب.دبعل لوس نالغوا

 بولوا ر زور زمود رمقف مکیدروا هوا یناولم لس. هنولغوا ويد نیسرانیوابودیا

 مدآ هرب بوقلاق ندنرلرب سلحم راضح نامه هدمدلرا [ ۳ ] یک رود غ سم ایوک

 دنا لاعاب ینضرع بوروا هدنسهرا قلخ هلبا هحتابط هلو نوع ینالغوا وب

 مدکود هل سا نوجا هیر ردا یراوک رزب ردپ كمولظم مالغ هدنراکدید

 ( تیب ) یدت مر یبیوب بود

 ردلثم رارد ,رردندناح لوغوا  ردلحم ینولغوا هسک ود یباباب

 هدلب لها هدکدید ردزک هل كزس مالغو مرکرسا رکود ردملغوا منو

 یک راتوط عرض : ك [۳] ردناقالفا : 4[ ۲1 یر : س .یر : ك[ 1 1
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۳ 

 یاکدددع یللا زو و یا رو ناف زو ایم زو یاش ردفا و ىنەكىرتو

 ردرلمدآ تسود نب نک تاغو اقنع تن یسلاعا هللا قوا ةلکساو راو

 قاطبو قاسوا نرو ینتمز ارز ردنلهشود هتخم یرلماع قیرط هل كتشوراو

 هغ بناح یسویف هلکسا یرب  راو یسویف کیا ید كونبو رولوا قاتحو
 هلکسا و ردریک باب ردیک هروبموص رپش ران هیهلبق فرط یرو  ردفوشکم
 فرط هلکسا وو ردهدنشاب هلکساوب ید یسهاخ نیماو ردهدنا یناتسراز هدنشاب

 یخدهدنوب نعهدیا ترج هغقاب هیانوط ینشا مدا کردرنریابو راراب یلاع یدق هرانم

 پودیک تعاس ۸ هیهلبق بناح هلبا رلقیفر ردق یللا زوی بولآ نسهملق وب هعلق

 تم

 روبه وص مدق هتل رمش فاص وا

 ردسالارقناقشآ ندنرللارف سورکنا نالا ےس [1] ردیمیمسآ بیس ۰
 هدعن ردهایو اظ یرلانب ر ا در مک لا شما مظع رهش هدعدق نامز

 ردشعا حت کک اش ور نی اورو نا ناملس هدنحرا 4۵۵ هنس

 هشوک راج هدنبرع تاج كمظع یارخر هدنک اخ یاس نیدکس یمهعلق الاح
 راویسهناخرادزد قحا هدنجما تار رک 03 رام ج ۱ ردنيتم علق اب هقنلپ

 راویماج و یماج ناخ ناملس یرینذآ قدنخ هدنک وایبویق كنهلقوبو ردقو ییربغ

 امطق والصا هدنجا اما.. ردهعلق هرمشط لح ون عردعماح یلوتزوا تم هریک كوجوک اما
 ین راز یوشراچ دم زوکیا اچ قاص + :ردقوی قاشفو مان ندو ریش
 ۱ تر یزاناساپ هعلف و هحک ره ردبرلناکد یحموق. یرلنک اکد ایرثک | شلوا ٤ نیس

 .i « ىلماۈدشرۈق ر یماحا قمر هتک ر : [۲] ندرجما رلردا زیر بت ونلکت

 | >۰«ناج اما .راو یرفنابساب ددع, کیان واو یناخ .یلو روا .تمهرک و ییماح انب رنک راک

 فوط نهاش ییا قجناو راقیج یرکبسع یت آ.درج؛هدیزیک كيب یکیا هداکرعم
 شم شیاتساما ) ردفوب یهایس دوراب وید ردلیا ارز راو یدورابهف چیهو

 -شوراو یلناتسو كبشمو یلهحصابو یلغاب هدنف رط .هلبف ك.«ءلف شوراوو ( شوراو

 قا ات ۵ ( ۲۸ رده ىە بیم ۵ 6 ۱ ]

ai, msتوت ی  



 یمهقنلپ هاب

 ةعلق و نکل هلوا هدنسهعلف قارب نالوا یعدق تخم كنيراساح هحع هدنراید ناما

 بویلآ یشرب ندرلنوب هلیغالوا یلوق رف شم آ هلج و ردرابیو رثارقف یرلیلاها
 دكر.دک هرجا رلقزاصو راقلفاطإ تعاس ۱۰ هليا لوق رف ۲۰ هیهلیق بناح

 بودیا روبع ی.رلارف رومعم هرجا رانامرواو راز هحیهاک

 هیاب ر وم« هلی فاصوا 1
 د ردفت هملف انا رک مولقم ینا ردکعد" ۰.۰ هدر قال

 الت ینا "اتش ها ربا لوتقم تسدب ردصتف ناخ ناهلس هدنحم را ٤

 زوو ردیوق علق نیم و بعص تاق ییا هدنرانک انوط رهن هدنک اخ یغاحنس

 .مدم ددع او یزاد رس یسیرجیکی هر[. رداضف تاک ها ىللا

 یسافا رامعم و یماغا جارخو ینبما كلورصوک و یرادج ایو یستحو یراصح

 اس وواوتسآ راس تا ییا کرک راع تراک اول رپ ی

 زوقط هلبا قلوایمهلک-ا مظعردنب كنيرلتبالو هقشالو [۱] هقحان عیج ردلکسا
 ردیسهلکسا هطب یرانک یره انوط وشرق كرهشوب ردیمالقا یلوق هرک | ها كوب

 .[۲] هاب هعلف لاکشا

 روس رومعم رب عنصم هعاق حرم لکش یلراود هقنلپ هشوک راح تاق ییا

 .هدعدق نامز ییماح اشاپ ناس یر ردارحم ییا هدراصح 2 و ردراوتسا

 كناب كزا رو رددمم تما هاکدصم الح شعا رک رید رولوا هحبسم تلم نیا

 .یوبف تابح بآ 7 هدنک وا یموبق راو یسهلف هرانم رونلوا توالت ید

 ردرظان هبرع بناح یسوف كوي ید رو راو یسوبق نو عوارب كنهعلق هدنناي

 ددع یللا هدراصح مرا وو  ردهدنزوب مرا كنوپقوب نیتم لوسر عرش ةمكح و

 رارات | یربغ راو یږلقجاکد ددع شبنواو رلرومعم هناخ روتسم هللا هت هردنش

 زوبجرا هدنجنا رنک ۀقنلپ هلود تاقرب یخد رک شوراو هرشط ندوبق ویو ردقوب
 :یدحسمرب ردرلوا نیزعو رومعم یلوتروا هردنش هت عساو یاقوف و یاتح ددع

 هاب : ك« س [۲] هقجاب : ك 1
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 یلچ الوا

 سار زویو ربسا انطق ۔رار رف یعرکیو هلک یللا ندرفاک هددحاو نآ بودیا مظع

 یخو ربقح رلیدنا ینامداشو رورس بولآ راکش مانغ لام ردقوبو یرلتآ انطق

 یکیاو یعالغ راحمرب قاجنآ بول آ نرلاہب یسهملق وب هعلق بودبا تح هرایزاغوب
 هب بناج تعاس ... هلا تیکی زویکیا بول آ نرلکنفوت یلخرچ هنبهرق تفج
 كرک یرلهد هقوه هع نکردک هدقلرق ناتسلوحو لوح هني

 اجهل بع هقنال فاصوا

 كنج هدنسارح جاهم هللا ناخ ناملس یسناب ردکعد ... هدراحم ناسا

 ردیساتب لارق شوغال نالوا درم هدقاطبرب بولوا مزپنم هدءدیرع لوا بودیا
 ندانوط رهن یسهعلف اشاب نامل تسدب ردشعا حتف هعلق و ناخ ناملس هدعب

 [۲] هدتبلا هبههلف و هلک هشورخو شوج انوط ره اما [۱] ردنیقب تعاسرپ

 تیاغ هلا قلوا قلقاطب یسهعبرا بناح رولق هدر [۳] یلادا هعلق بولک انوط
 [4] چ نو ناو یرشآ انوط ارم وشرف تنشلکسا و- "ردهملق براض

 مزتکلتما یالفا لوف هرکا هدنک اع یافت نیدکنت یدل انا: رفت

 نکل ردهقنلپ هلود تاق کیا یرلراود ورد هلجو ردمارلا صاخ ها كوب یذب

 ناخ ناهلس کراو یرلانعر ٌةعاف نبتم هشوکراج انب یدادش ددع ییا هدناق 21

 ندهملق یرلهح هرکص نالاتفو برح نوک کیا بونابق هراهلقوب رافک هدکدنا حتف
 ریز هتسب یزوب هج و ریشمش ةمعط یکیب هج بودیا رایدریو رارف هلبا رادنک

 كنسهملق شوراو ءرمشطو راو یرلوبق یوقرب 6ردرلهلق نبت هک اقح رلرولوا
 بشره راو یرسج [۵] تسج یلهرقم امصا هدنکوا یسوپقرب رظان هیهبق بناح
 ردوص یفاص یا آ رسج گراردیا رپس هنسوپف هعلف بودیا عفر یرسج رانایهدید

 ج وا و ییماح رب هدنکوا یرمسج ویقو رلردیا كلروانش رلدهام هدنجما قدنخ

 29 ۳ راوتیصبینک":ناریو رب هدشوزراو ءرشط . راو یا كوحوک رو یناکد

 دوخاب هدنوغرتسا ةعلق رکم رانو تربع نوملقوب شقا هرزوا رلرعیع نالوا
 شا. یا ادا: ]۳(:٩ ها آ مملف و: ۵۷1.  ردنیه ]۱ 2 : 
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 ىا كوس

 ردا نام یرلفان وف زمکن دتل هنغاحنس ن دکس

 [۱] + منش ما ٩ یرلر, ناتسلوحلوحهف رشبناح نددارا رکوحهعلق والوا

 یرورضلاب هدنلوح رک هحک لوا بودک یرارب زسوص هدنجما یرلهبرق
 نردک ھم تعاس 8 حاصلا ىلع یمت را ب وطي

i a شوراو لزنم 

 ی وئرواشماق و زاصز واحتم ندکس هدنامای ناتساوحر لردصاخیریزو نیدوب

 رام هطروا هلحو راو یرلهجناکد احماجو یرلهسینک ددع چ واو یرلهناخ راج

 اما رارلآ راکش هدراتیالو هرشط بوناکجهیب بونی بوطی هدنوب یرلرفاک یسانطق
 هدنلانکردیراهرفک و رب یرلک اح ردروپشءیرلغا :یارسو یرازف كن راج تک

 ناماسمر هشوراوو ردراو یرالح نسح یا رب نکل ردراو ينکد شو

 ندنرلرر بوعد راو یسانطف راح هاملسمو رازمد هنسانطف راح هساک رفاسم

 لصاو/[۳] هتمالسرب هدتبلا [۲] بویفراقفر هاي كناملس« بودیا ظفح هدینسیکیا
 هدقلرق هیهلف تعاس ... ندنآ ردشلوا نامرف هل وا ندیر زو نیدوب ارز رلردیا

 بول
 [4] هقوقناب نيتم هقثالب فاصوا

 هدنح را۹ ٥۲ هنس ردکمد ۰. هننمسا هددمل دحج نمم ناسل

 یعالقا یلوق یسهعلق هرک | هدنک اخ یغاحنس نیدکس ٌهملقو . ردیسانب ناخ ناهلس

 انب یوقو رومعمرپ هدنجا [ه] کوحیرههمحاب ردکلتیما ها كو یدی بولوا
 هل قرادمانو راررو یزاغ نيد تسر کید غم ددعزویکیا لاک ردانعر [ ٩ ] هعلق
 ةد ندنراهملق زاولکو هر دتل: كراع :هطروا نکیا نامهم هدنآ ین :ردکلام
 "ندراطخ نورد هحیناحآ یسوبف هعلق تاوکش هب وصولا رافک .زوشب هدنید هفوقنای
 كنچ ر. ادم هرجا نا هف رطابوقح یقرف, هرفا زومب راک ده, تکی زی

 هفوشا : دل [ ء )+ تملا : ك :[۳] :سوشوق: 4۷1 تمکع : 3 1
 قالب : ك [171 کوحیرق همحا : ط..یتلوح یرف حا : ك [ ه] [رداب فرح ىج ر ]
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 ےس یبچ ایلوا

 .نراتارفا هعلق بودیا تبح نوک چ وا یند هدنوب  ردیراید راج یراتالو اریز
 هليا مدق ترجا . یمالغ راح رب و تأ رب و شور زوکیا هربقح بونالقوب

 بناج بوشلعادو هلا بایحا هلج ندنآ .بوریو رلقیفر حالس رپ ددع زویکیا
 هدتعاس ۽ نرلربوصت مان هقوه كرافک هللاب ذانعلا هرجا ناتسلوح لوح هونج

 بودیک كرد شابم لفاخ و كرکج رس درد و انع و مر كيب زوي

 دارك وچ نیتم هعلف ین داد ین نامرت فاصوا

 ناهلس هدنخشرات 4۵۳ هنس ردلارف یتشاس وسناب ردکعد هدرام ناسل

 تقاط یراراجم هملقوب [۱] هاش داپ تبالص نکر دیک هنحتف یسهملق نیدکس ناخ
 ناخ دم الا .ردراشعا رازف بوغارب لطمم هلو وب راحم هطروا بونههروتک«

 هیهسنک قرق ؟ردکلنیما [۲] هدنکلم یاخنس قولنوص هززوآ یزلربرحت ثلاث
 هلود نکلا . ردهعلق هقنلپ كوچ وکر ب میش لکش هدنرانک هی رنو. ردتناما
 ددع شیو سوبق کیا هدنفارطا قحا ۰ ردراوید نیلاق مد نوا یراوبد مخر

 قولنوصو یرادزد هعلقو یرثلوق دوجوم :ددعزویکیا هلو راو یرلهباط نیتم

 یماغا جارخو یرادجابو یرامعمو یرادرش یسیزحیکی هزکاو یا یماضق

 یرادجاسسم  ردقوب عماجیرع ندنعماح ناخ ناهلس نکل . :ردراو ینلحمو

 یوشزراحو ردقوب یعاج اما . ردراو ناخرو ینانص بتکمو یچهبکبتو هسردمو

 نایرج ندنراقدنخ هلوک ةفلقو < ردقوح یرلناتسوو یغاب نکل - ردزآ یرازاب

 طولخ هیهسیت رهن هدلحوب بولک ندنراغاد راج هدنرلراید لدرا [۳]سوشک رهن ندیا

 زاد رادرکدب رافکو , ردلکد [4] حودم یوص هلغالوا رهن لمعتسم رولوا
 هلضان هملق وندن راق داوا تفعض یرللوق دارک وج ٌةعلق و ندننافطكراف-راحم هطروا

 بوردنآ حالسرپ ینفصت كنراتارف هله قحا بولآ هرحر ربقح ندهعلق وب

 بوزودلود هراهبرع مان [6] هقنلاط

 004 ىر. 1 ( س[۳] هدنمکع * ط دل ءس [۲] ههاهاحدا : ۵ [۱]
 هتلاط : كل [ ه] هخودج
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 یس هماف قولن وص

 . امت یا تیم وایت ... الوا ردنانمۇم عماج
 ناخ ددع ... هلح و ردناتسلد ماه ددع ... هل و ردنابص بتکم ددع

 راردباشون ندموک از رهن و ندهسیت رهن هل . ردقوب یرلهمشچ نکل ردناراجت
 ناحصندننیبام یالو هل هلبا راج هنروآ هدنسبلاش و یفرشبناح كرهش و هسی رم

 اوارم و هل بودا نایرج هنباج قرش  بودا عولط رهن ییا ندنراغاد روماص
 یسهملق[۱] نامزلوا کردهلروط ره نایاضواهنیراهعاق ردنب و نیتوح و یرلتیالو
 ندنناج برغ كنغاد روماس ناحص روک ذم ید و روشیراق هزکدءرق هدند

 [۲] هداوسنخ علف هدراحم هطروا *کلوا و لدرا دالب و هل زاید بودیا ج ورځ

 ةعلق وب هدنتلايا هرکا هدندحرس ینامع تیالو باوا غوا هبهعلق هزاب زوسکیا و

 هدنبد [۳] لبت هسملف بوبارظوا ید هرهعلن هجح وهنبدکس ٌهعاق و هقولثوص

 یربن انوط و [4] یرایک زوط هدنجم 1 کردهسیت نه نالوا طول هته وط رهب
 هدنرانک مظع رهن یا هدناتسلوح زود رب هعلق وب و  ردمیظع رهن نیک نا

 ناتسوب كبشمو هجنابو غاب هنتمس یحاغاراد [ه] هرسج ندنشوراو هلبا قلوا عقاو

 هربسه رب رارد [+] یعاب ادا هدنناب كنهعلف و . ردشعا نیز یناهج یرلرادل وصح
 رد شما هطاحا هسیت رهن هلبا هوک از رهن نسهمیرا بناج کردرازر . هاکجرفت هاک

 یخد هدنوب . ردرلناوضر هضور هقیدح نینج هاک هریسم رب رورو ناشن ندمرا غاب

 وشق ەتو ازم. بوک هلال يس دنا و.« ردزاو یراناتسزا نزول ادپش

 [۷ ]| یسهاخ ادمش ید هدنو ردنا ف رلناتسو و هحاب و غاب نالوا هدنفرط

 یرلهبوبحم و بوبحم ندنتفاطل كنساوهو بآ كلرمشوبو  ردنالد بابرا هاکترایز گراو
 یالا ر رونک هلنا ترا ایرک.ا ردرلبزاغ قانشو قلخ هلح ردلاع ح ودع

 یف دهاجم یراهج ١ :کردرا هنس ندتماا:یاحلض نلصم و ملنا و ملح و قولخ

 ردهجراحمو نال و [۸] رونت و راغلبو فرص هنی یراناسا:: ردرلناح هللا لنس

 [ ردزم.هطش فرحیجنر] لتي :س[۳] هراوسح :ك ءس [۲] نامرک ق1 :4 [۱]

 یسهنانج : ك <« س [۷] یغناب هطا : كا [1] هرهط : ك [ه] یرلیک هلروط : س [6]

 [ردزسهطق] روم :س ,روتن :ط .روش : ك [۸] [ (م) ردیللوا ( یسهنابج ) یمورغود]

 —— ۳ ۵۱ .تتس



 یلچ ایلوا

 یرادجابو یستحو یساداویوو یکبقاحنسو یسیضاق ها یللازویو ینارشالابفو
 " ودراو یرافآ فا تاو ناعا یریغو ینما جارخو یبما اورم وکو یزامعمو

 قولاوص هملق لاکشا لصفرد

 ناتم راصح هقنالب هلود رب عن کلک هدارح رازنح زود ر هدنرانک هنس ره

 زرط هندناحقرش ًادلقو ردنلاقدآ شنوا لماک یراویدمخر هلود اما رداعربع

 ناوطحعلق ندنبناج برغم و رکود هسی رهن یفرط قرش بولوآ عقاو د
 [1] شد هرجا قدنخ کهدنفرط هرق بوذیا نایرج هوک از رہ 2 ندنچا
 هیهسفت ره بوقا یاربشالود هوک از رهن [۲] هرجا یقدنخ یراصح شوراو
 اا 6 تروف ههتسهبرا اح كامل ربو رولوآ طا

 یر و ردوبف كوس رلتجا هشوراو هنفرط برغم یرب راو یرلوق نهتم ددع

 شؤراویند و  ردیسونق هلکسا یخدیرب و _ ردفوشکم هراناتسو هدقرشم بناح

 ندطاراو راو یرسج جاغارب هرزوا هت ره ندیا نایرج هدنسهرا یقدنخهعلق هللا
 ربییماح راکنخ هدهعلف و رار ندرسج و رامدآ ناک ندنرافرط یسهعلق هلوک و

 یلوتروآ هتم هزدنش ددع . .. هلح و ردعماح یهف عنصم و یلهرانم رک زاک

 یهملق نکل ردرلنآدناخ انس رک راک یناقوف مدق زرط لمکم و فاکم و رومعم

 زدقوت یرلهحناب و غاب كراهأخ یه هاغانوا قبض یا

 قولنوص شوداو لاکشا شیاتس

 فال اوطندهش رک راجیخد یشوراو یرشآ رنج هدنفرط برغ كنهعلق یخد و

 رم ندنجا کردقدنخ نیرد فرط قرشم و یاح لاش و: ردیوحم شوراو رب

 كشوراووب هدنتمس كجهدک هبهملق وهدنفزط هيت ره نکل ردیانایرج هوک از
 ناوطح ٌهعلق ردراو یرلهباط ددع شب هج كشوراو وب و . ردقون یراوند

 ردناکد ددع ۰ هله و ردراو یخد یسوبق نوغوا رب و یسوبف كوس رب هنفرط

 ددع , هله و ردناشیورد هک ددع ... هله و ردهسردم ددع ... هلح و

 قاز: ۱2:۰ نیل : نم ۲۲1, "ید یجما 3 ١ س [۱]
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 یمهملققولن وص

 نوموص ضابب مان وپس هک اقح رارید قولنوص و ؛قواموص طاغ ندقولنوموص
 امغر هاراج اتروا .لارق [۱] وصال هجوق ییا زدقوب هدنوکنم عبر یهک |
 هدعل ردنشمرک هنیلا یراحف لدرا هدعل زد یشجا اس ةهملق ون E راح

 ناخ ناهلبس هدنځرات ٩۵٩ هنس ندنا . ردشمرک هنتسد یراجمم صروق

 هعلق هرک | بودیا حتف نسهماق راوشمط اشاپ دحا ینا رزو هلیامرف

 قلئوصو ایشاب ىلع مداح یریزو ندو ها شراب مدقم نکردم: هدو

 خزود رافک نالوا روصح هدراصح نورد بورک هسیرتم بودا هرصاح یتسهعلق

 هلبارکسع نعروتک رب یخد اشاپ دمحا مظعا رادرس نکیا هدنددص كد ناما رارق

 هر هلا یک" بوغارب هعلق رافک , هلخ . هکر بورزک.رافک ,نکیردک ا
 هرانک بقع بولآ رخ رث امترصنرک اسع ندنراکدنا زارف هبناح ررب ندهرق

 ریسا هلیسهناخ لبط ننادوپق هعلق بورک ندغبت نادند یرافک كيب هج بوشود
 یدتک یرلربخ هدژومهناملس ناطلس بولوا حتف ندزوب وب قولنوص هعلق بودیا
 النتسا یسهدد لارق شونطهللاپوط یک اح راحم اتروا هنب هدنخرات ۸٩٩ هنس هدمب
 ردیحتف كلا نادمم ناطلس هدنخشرات ۱۰۰۵ هنس نکشعارام هدایز یخد بود

 تعزع هنسانغ هرک | هلارکسع لاثمایرد كبانج مح هاشداپ تاذلاب اشا ... تسدب
Ee: Eنکجهسمهروتک تقاط هفمرودلب اقهمالسارک اسعپودیا عاّسا  

 ههعلق هدنرلکدتک بولو ناما و نما [۳] هدنامراد بورو هلا هرو ةعلق بولب

 بوردنوک نیراحاتفم هعلق هلبسهدژوم حتف ههاشداب بورک تمالس مالسا رکشل
 2 یخ یب قاحنس هدنتلابا هرکا یرک ا حتفلادمب هلبا یزایرهش نامرف هدعب
 ردها 2۰۰0۰۰۰ یتوباه صاخ ندبهاشداپ فرط كنیکب قولنوض الح روئلوا

 ردراو یسشاهزوبو یشاب یرحو یبیالآ ۳۰۰ یراهتبابرا هل و ٩ یتمامز هل"

 هج هلارکسسع كناشابو هلبا یزلولهبخ هدرفسناح "هرزوا یرایرهنش نوناق كناولوب
 هزک اونیدوبو یرادرسیلوقومق اما ردقوب یربادختک اپس رولوارکسعكب چ وا

 یعالسالاخمش راویراصحمدر ددعزوشبو یراد زدهعلقو یرادرس یرلیرخسکب

 هدناماراد : ك ءس [۳] سروق : ك [۲] ولضال : ك [۱ ]
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 یلچ اللوا

 4 وک و یعاحنس او وادمو ییعاحنس هولو یاحنس دانج هدنتلابا راوشمطو

 یرلهعلف كنبرلربغو یغاجنسیوکنسهدنتای طاراوو كنب رب ریغو یغاجنس
 نجا ناب یرالزبم زمکیدتک هتسهملق و

 هقلاط یسهلج بولآ رلزغالوق تارفن رار ددع یللا ندتشپو بودیا زوبع

 یارح هنفرط قرشم تعاس ۱۰ بولوا راوس حالسرپ هرلهبرع یرلکدا ربیعت

 توک هلتماللس یرلرب لاسموقو هتشپ

 تکک داوچوک هب رف لزنم

 كنیريزو نیدوب عردراحف رام یرلایهرهلج بولوایراصاخ كنیراربزو نیدوب

 یرلارف رومعم هح و یرانامروا یلجاغا اننرقو یرللوح یلاقاوه لاسموقو یرلرپ

 هدرصع تقو بوکس

 ناماراد ناوطح عاجنس ةعلق فاصوا

 ندهعلف بولوانعروظنم هن یدمش كدا شمروک مدقم ااش چ وا ادخ دمہ

 یرایزاف دحرس یالآ رب بودیا یرانامداش هملقو بونآ راپوط هراپ یللا قرق
 بودیا نیع ضامتا هنیرادوجومان  بویلقوب نیسهلح كنيراتارفن هلتلوپس هایغالوا
 ترجا شور زوبحوا هریقح وب بودیادف هلحس ود لماک یرثتاره ددع ... هله

 راقیفر زادلا كنفو حالسرپ یلهبمع ددعیللازو ندنوب هتي حایصلالع بوریو مدق

 بوک رلارق نادابآ و رومعم تعاس ۷ هلبانیاپیب یارحت هنب هیهلبق بناج ندنا بولآ
 قولن وص ُهملق ینعل قلناماراد فاصوا

 یعب راردق وام وص هدیراب زاغ یلدحس ناسل اما ردکمد ۰. هدراحم و سیب

۳ 
 ى
PEE. 
۱۹/۹ 

 اس ی ی یا اس یر یمن زر یا یی یا کا
 تك
 چ
8 

E 



 یمهقن الپ لاو

 بول آ راقفر رادما و میحش و ردامب ددع یللا هلبرلهغا روصق كزعرارسا
 زرسلاما [۱] راموق ناق تعاس ٩ هفرش بناح ندنا بوشلءادو هللا راناتسود هام

 یزلنامروا ءرطاخ و فوخ نالوا یزاهاک نّکو یهاکرارق كنرارفاک تسناعا
 بوع ادخ دم هلتمالس

 لاو ٌهقنالب لزم فاصوا
 یدشهالوا صروظنم الصا هعلق و ردقلشاب وص هدنتلایا دو ید وب

 هلق ربکراک رب و یلعماح ر هرجا هرد رب و هدر, زسناما قلتف رب و [۲] قلرق وب
 ردزاو یرفن یللا زو هلح و ردعبم لکش قالب نتتم تیاغ یفارطا یمالاب

 یتح ردر ناماو هریزج تباغ قوی یماحو ناخ و یرازاب یوشراح و یشوراو
 بوروا هشنآ نشوراو همقط لغزا نیرز هدنسهنس یرفس لدرا ید یو

 .دنشابولوا قارحا ندنشت آ شوراو یخدیسهلق هشوک راح نالوا راصح هطروا

 ةعلق وب اشاب لیعایما هدعب شلوا قارحا دم تما ادخ قولخم ددع زوبحوا

 راهنخ هبج افوتسم بودیا ممرت و ربممآ العا ندیکلوا هرزوا تناتء اددم یخد

 راثامرواو رلغاد تعاس ٩ هقرش ندا ردرومعم یرانآتسب و غاب الاح اما روق

 هلاش بناح هدتعاس ۳ بوع ی( كب هزح ةقاالپ ) بوشآ

 ندوب ٌهعاف ناماراد ینمب نیما راوتسا راصح فاصوا

 یرزو ندو هدلو نکل ردشملوا ررحت یفاصوا هرکه هدالاب امدقم
 بوریو نشهمانحلص یراساح هم بولوا نامهم [۳] هنمدنفا اشاپ دم یحروک

 بودیا طح ندنرلربخ یعودلوا ناماو نما یتلایا راوواو ندنغودلوا حلص دقع

 كنيراهنیتم عالق [4] كنيراتلایا ددع ج وا هربصقرپ ريقح وب هدنسهلاقم كنا

 یدتیا ماعناو ناسحا هلا یهاشداپ سا ىلا غ یارغط نراهماق و

 یرافاحنس ن دکس ةملقو قلاوص هماقو لا وطح ًةعلق هدنتلابا یک | ند دوب

 (م) ردقو بیکر و هدنسهخس ( ك ) . راموف ناف س . راموق ناق : ط [۱]

 كرلتلايا : ك ء س ]٤[ هدزعدنفا : ك ‹« س [۳] قلزف : س [۲]
 بس EN تب



 جاوا
 نوع تربع نوغرتسا ٌةملق لر

 وا حاصل لع یلزآ بوک هکر هدکب ردنکسا یک اج نوعا
  هدکدنا اضتقاكمتک هدنا بولوازعاسح لپس هللا اشاب ینطصمیحاما یساشاپ دارفلب

 تعاس ه هرجا رلنامرواو رلغاد هبونج تفاح رج رلنعال وق رار ندن وغرتسا

 پودک

 كب ناخ علف فاصوا

 هدنند رابر یتهعلف ردقلشابوض هدننک اخ یغاحخحنس یل وتسوا هدنتلایا نیدوب

 هنس ردراصح هقنالب یشوراو هرشط نکل رداتعر ةعاق رب اتب زکر اکرب عب رھا لکش

 یرلراجم یلغوا ناکبو یلغوانیرز نکیا هدنرفسلدرا یرکسع ناعلآ هدنحرات
 یراهنیتم عالقه هدنفار طانیدوب بولکهلرکسع كيب ناسکس شم بولوب [۱] ح ۳
 قارحا نشوراو هرشط كنیکجهملق كب ناج ون ندنراقدالوب رفظ بوذبا هرصاح
 بویالوب" رفظ هنسهعلق ۱ بول. راکش ربسا و میانغ لامرفا و بودیا رانلاب

 .ندیکلوا ةعلق وب  بولک ندنرفس لدرا اشاپ لععامسا هدعب . رلیدتک هتراراویلازاد
 نيد تسین رکید مم ددع زوحوا بودیا بعضو نیتم و رام هدایز تاق شب

 لنکموفاکم هدشوراو نورد زوته یدیوف افوتسم نت اخ هخو رکسع هدیدک

 ندنآ " ردقوج یسهحابو خاب هلیغالوا فیطل یساوهو بآ ردهدقلوا انب رلهناخ
 بودیک تعاس ه هدنجما راغاد هبونج بناج

 دارغلب یلوتسا راصح ینمل دابا تخم یاپ علف لزم

 ندنرفس ییوص هبار هلرافاصوا راسو یسمسآ بسو یسناب هدالاب امدقم

 اشاپ ینطصم [۲] معن یلو هی یدمیش اما ردشقلوا ریرحت لصفم نکرولک
 هبأر بودیآ رلافص و قوذ هتفه زا لنا یرودنک لماک بودیا تکم هدننادناخ

 یشابزون و یلغوا نادوبق سار ییا, زمکیدنا تخورف هیودنک هدنسهنس یرفص

 نمی i E هرز هل ۲۱ ]
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 ی“ هملق را و وا

 ما بونلوا قارحا یشوراو هرمشط بولوا رسم هرتکوب قاموقوا یناذا [۱] حبص
 رومعم باخ :یشوراو مرمشط یدمش اما. یدشعوف رکیع ناظفجیتنم هدراصح

 یرحیکی هدیزک :دع كيب هراصح نورد بولوا نادهاح نایزاغ [۲] ناعم بولوا

 رومعم ناروش هعلف هللا [۳] راصح نامدرف یربغو یجهبجو یحثوط ددع كيو
 هلراساح یراتالو قالارق یدب هدنااا ريد بوطاپ هدناروشو هحنک لوا شمل وا

 ندنا ["]رایدلاق هدنربح اع هل بودبا هباکح همالسا رکسع مکیدنا ریس هلینامرف

 بودک هبلبق بناح هدتعاس .. بوریو رلقیفر یساغا هعلق هریقح حابصلایلع
 راو وا هملف لزم فاصوا

 مدق هنیراید مالسا هدنسارا وف هحنصب مدق یرجنا ندنسویف هعلق ادخدمه

 دم كوجوك تیالو “لاو [4] ج وا ندنا بودیا نادز رکش ۀدجس ويد مدصپ

 ناج نوک چ وا بولوا فرشم هلبراتب فرش بودیا ثکم هدنیارس كزهدنفا اشاپ
 هلبا مدا نو هلبتهج انب هدایز ندلحم یعودلوا حتف راوبوا علق اما . كدتیا یراتبح

 رلهروصقمهرزوا هرتل رهنو ییماحو یشوراوریزو .بولوا نادابآ هلی-هدایز هیاغلا ةباغ
 دم لوح وکو شلوا رومع» راوبوا هلبا رلهبیرغ رانآ كبر هاو یرلنالاد قلابو

 هلبا قالوا تکی یزاغ رورنه روالد رورس عیحسشو رداہو رارایرب هدنسف اشاپ
 رلانطق هلبا هروطبو هتح الصا ندنفوخ كناشابدم رارافک نالوا هدنفارطاو بناح

 یهو شلوا تمینغ و قولزوجوا بولوا لاح هدوسآ راوبوا كاخ بویمقج ههتچرب
 هلیارلماعناو ناسحا نداشاپ دم نوک یجندرود شلوا رپ هلبا مالسا رکسع یلاج

 بودیک تعاس ٩ هیهلبق بناج بوشلعادو هللا بابحا هل بولآ راقفر

 مرزی ا ةر  وط ره حابصلاىلع بودی رفت سنی هدن راد زدهعلق هحگ رب

 بوک ندمیظعرسج
 یسهلک ( جوا ) وبشا [4] راضح : ك ‹ س [۳] ناکم : 4 [۲] حتف : 4 [۱]

 ( م) ردقو هدنرهخسن ( ك « س )

 (م) رودبا میرصت یفیدلوا شا تحایس یر قللارق یدب فلؤم ["]
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 اج ایاز

 یودناتقبس زمتهدخ بوقوا ؛یدم ناذا ادتبا بونلو هدنحتف هللا اشاب ناسخ

 دجالضاف هداز یلورپوکهنسیسهک هتي اما . ردروطسم هلنفاصوا هدرلسارک یهدالاب

 تسدادخ تمکح بودیاالبتسا هنسهملقهرتل وب رافک.نکیا هدنساتشم دارغلب اشاب

 ندنوت یدلوا مسم كما اشا و ربس بولوا رفاسم هک یا هنی نکیا هدرافک

 هاک کلم بولبق یراب یراببانج . شعا [1] یماتبدرو لاانیدوب کردلوا نانلکآ
 ةهصالخ .رریدلآ هنی رو طارف هب طاربق نوجما هحنلک ۱ يل ر فاك هاک هناملسم

 رب بولآ تیالو رب ءاشداپ یه ررو هجنلکا یابد وب هنیرللوق ناه مالک
 يآ و ناه . روراقج ندلا بوغارب یلم لوا ه بودا نط مدلوا كلام كلم
 دارق خ زود رافک اما رد ( راهقلادحاولاهف موبلا كلملانل ) هرزوا ىنومضم هفرش

 هتفارطاوبناح بودیا مکحتسمو نبتم ردقل وا ی هلآ ندمالسا تسد نسهعلق هرتلوب

 ربلاق ناربح هسروک مدآ شلوا اهقهف ُهعلق ايوك هرتل ٌةعلق زونه مكشما رايوق ةيباط
 ر یرلصاخ كرلساپاپ شاب ینبم هرزوا یلاع یایق هتشپ پراصرب ینبمز هدنلصا یتح

 شموق هناخهبج نایپذو دح ین هللا بنج دونج ردق كيب نوا نکیا بعص ةعلق
 جا بوشلو هبا یرانادوبق هحک لوا بودک رارافک قیفر نربتک هبهعلقو یزبو

 كريقح بویمزو, نربنمو بارع مدراو همیظعرطصنم زمکیدتا یعماج راکنخ هدهعلق

  بارحنا يركز اهلع لخد الك ) ( نارنعلآ ءروس ةيآ ) هرزوا بارح هطخ

 سس

 ۱ زونه اما مدتیا ظح رفاو راشهامز بورود مرلاع تربعراتآ هح و مطخ یآ

 شلوا هعلقرب لامالام هللا رلهرغو هرفک بولوا هیحبسم تلم هاکنیما هسدنک و
 هی بودیا لمع هنیرادغاک ینامرف كلارق هربقحون ینادوبق هملق حابصلایلع ندنا
 تعاس جوا ههلبف بناج ندنا بوزو راقیفر انطق رفاک رف یللا هلبا راناسحا
 یمهعلق راوبوا نالوا یراید مالسا ادخ دح بودک هرجا رلارق رومعمو رازنح

 "بودک هجا نادابا تعاس ه بوصاب مدق هنک اخ نههملق ناروش مزب هدنک اخ

 مظع دحرم ءانا نازوش هعلف زغم

 ,یخدءدنوب بونلوب هدنحتف هلبا اشاپ [۲۷] وقکن یرنزو یتلابا لیامور ادخ دمخ
 وقکت + ط .وننکع : 2 س [۲] یبانن یدرو لا :ط .یماندرو لآ : 2 [۱]
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 یسهعلق هف وفلاغ

 هلب رکسعینل ایا ماش اشاپ ینطصم یلەلبق نکر کود  اشاپ دما لضاف یراویوا یدیا

 یعرکینوک یعرکی بولوارومأ کما هرصاحم ةعلق وب  هلیرکسع قازق شادرق و

 ندنتسوا [۱] نودوکن کشملوا نی یحتف بوکود اشاپینطصم یلهلبق ٌةعلقوب جیک
 هحنلوا عاتسا یسهک یرکشل [۲] یلغوا ریزو یراساج هحم هرزوا نامع لآ
 مظعا ردص نامرف وید نسهلک همالسا یودرا بودیا تغارف ندکود ٌةحفوفلاغوب
 یرکسع ماش بوکح یرابوط ندنتلآ هعلق وب  اشاب ییهلبق ناه هحنلوا رداص

 رلالس قا هدلم لوا رقح هدکدنا هجوت هنلآ راونوا هلرکسع قازق و

 هنآ هحفوغلاخ . ةعلق و . هلعانغ" لام ردقوب هلرکسسع كيب چ وا [۳]:ندنسهلح
 یودرواهلا اشاپ یلهلبق ندلوا رسیمیجتف بویمهدیا اشاع و بس شوخ رب بوک
 مدنا اشام ور شوخ رب هدشنیام خلض وب یدمش اما. كدعلک هنولاغ

 ۱ هف وغلاغ روس لاوشا رک ذ رد

 هعلق لوحوک رب میم لکش هدارح زود راز نم رب مدیران قو رم

 راس هلغوط قوادش زر هشوک کس هدنراتک قاو ر هنب هنفازظا الح یدیا

 بولوالاثم هعلق جا هیهعلف یکی و هجفوغلاف کسا روبهدیاانعر علق یوق و نیتم
 هسیرتم كنیرکسع قارق هلبا اشاپ یلهلبق مکشمروح مظع شوراو رب هرشط ندنوب
 متخر یواپمارش هلود نفارطا ید كونب بولوا شوراو هلم رافدنخ یراکدرک

 قدنخ ید هرلهیباطوب  شعآ راهیاط دننام نوتس هو ددع زکسهلا مظع هقنلپ

 كوح وک نالوا نه هراووا وو یدرتسا قایق آ یقاو رهن ندنجحما بوزاق رامیظع

 یدیا هدعا رومعم بوق هرلهعلق و نیرلایعر راووا بودیا كوي هل یراهعاق
 ناربو هقرش فرط تعاس ییا نوا ردغاریوط ارووا بوک قاو رهن وب ندنا

 بوک راتابصقو ارق

 هرتل لزم هعلف فاصوا

 یراص هزابا یزاغ یردار اشاپ شوابس هدنسهئس یحتف راووا ادخ دم

 (م) ندنسهتچ [1] یلغوا نیرزو : ط. ۰2 « س [۳] نوروک :ط 2 س ۰
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 مدآ یللا زون نکل  راشمهمزاق یخد اما < راشمزچ بودیا تراشا هغمزاق یخد

 .هسرولوا سیم یماعا كنهعلقوب هرزوا باسحوب  رلشعاحرط رافدنخ مساوو ینا

 ناقح ندلک هدقدلوا ماع یراوید هعلقو رولوا نیتمو براص ندنسهعلق راوبوا

 یک هج رق مدآ ین هغمغی هراهماط هرزوا یراوندهعلق یراق ارپ وطناتسحندنجم| قدنخو
 "زاغاد لاثم ززنلادوک ندقاریوط ددعا ید هرژوا هبباط یدب بوبعاط قاربوط

 كرلراکدب رفاک یلهلوا حتف راوبوا راشعا ح رط وبق ددع ییا «هعلقوو راشمغی

 وب كرافک رکف نیبرود اما یدتا ترشابم هیهملق وب بوشوطوط یراکتا
 ردراو یتطیش رب هتبلا ندا اشنا و ان یلفلکت هلی وب نیتم زرط وب هلحم وب ینهملق
 قرق هنجما بودبا ان ةعلق و .رافک هک ردلوا ینیدالک ا  كشیدنا تقاع رقح وب

 یراوبوا هملق هدقدلوتصرف بودباهظفاح نسهعلف نوژو بوق رفاک كسب ىلا

 نیع " ییدارو نذا ندیرایرهش فرط کما انب علق و هلآ هلك وہ ندنلا ییناتع
 ندنمشذ تسد یراووا هملق نوچ یادخ ناه ینلوا ريد هوس بولوا اطخ

 كيب زوب هنفارطا هماق وب هلبسهناهب كمآ انب یهعلق وب یتح هدا هدناما و ظفح
 یراتس وحنم هناخ هدراخ ترود زونه اما یدنشاوا عج راذک اخ رافک ردق

 یزاهاکرخو همیخ هدنجراخ هعلق زافکه لج بویقلوا انب [۱] یراشاوک رطصنم و
 یلاع هاکرد نسهلغلغ كرافک اما دروف یساشاب راووا ندنرلقدلوا نک اس هلا

 هبیاشاب دمع هاوحوک ییرب بونا دعا هنضرع كناشاب دروق هدکدنا صرع هنف رط

 هثن تعاس  هلامث تاح ندنآ بتودیا اشاع و رش نسانب هعلق و - رایدرو

 بودیک هرجا رلارق ناتسبارخ

 هغ وغلاغ هملق فاصوا

 كنه هدمب بودیا انب یسهدد كنادویق یجاغراقیکاح راوبوا هدعدق نامز

 ینادوبق یکاح نوزوپ  ندنفرط روطهرینا لارق الا بودیا الیتسا . یراساچ
 از ةعلق رب. انب هلغوط رکراک كجوجوک رب هدنرانک قاو رهن ردپا طبض
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 یسهعلق راووا تک

 كنیراساحهحع یهلواحتف راویوا زونه نکل  رداکدییاع ردقلوا یراراوندو نیرد

 میدآ رشیللا ندنزرط کلوا بوشوا هیهملق وب یرلیاعر توط كدب یمرکی هلینامرف
 یشوراوو راشعا ترشابم هفعای ید قدنخ تاقربو یلنا نراود هعلق ندناح سه

 ایرد ایامر هلح و یدراروسدیا لوس ندنمرج یسهعلف راووا شر ید نرافارطا

 هبارو نانلآ هدننلآ راوبوا هجروک یربقح اما . یدرلرمشااح بوذیا ینشوا لاثم

 لب راویوا نکل . رادنا ناهنپ بوردلاق لج یرلدمم تما نالوا ربسا هدننکنج

 توط كسب هو یرلایاعر یرلیوک راوبواو یرلایامر ننود هرفاک كرلعلق ناوا حتف

 ندنرلکدنا رامع ٌهعلف و بودا نکم هدنشوراو لبژ یی ینشا وب یرلایامر یالو

 گرد رب یلهحابوغاب ردقل وا یسار یسهعلق لبژ ویو . یدلقزآ الامر هدزاوبوا علق

 هیهلبق بناج بوقلاق ندهعلقوب  ردشعا نیز یر, قانقرب یراناتسوب كبشم هقدح
 بودیک هدرارب رام و بارخ تعاس ٩

 [۱] راو وا ا فاصوا

 .هحم هزیهاشداپنذا بوراوهنسهعلق ۸. هلبا اشاپ یا «رکوصندقدلواحتف راویوا

 قاورهمهلبا نوژوب رهن کردم امان ةعلقو انب ون وب یودید)لایهعلق رب كراساچهدندودح

 طولخم هرب رب نوژوب ره هللا قاو رهنو هدنرانک قاو رهن هرجا هر زج ی هدننیبام

 هل رله رع كرب هم بولوا لاثم ایرد رافک ردق كيب یللا قرق الاح هدلحم یعدلوا
 شمن ود زوت کوک یر, بویشط راتامزاولو تامهم ریاسو هتسارک و ج رکو شاط
 ىلە «ءلق یتح یدرلرشلاح هک رفح نرللع هعلقو هفمزاق راقدنخ رافک كبب هج

 ید ردق نشرآ یعرکی و شمقح هضرا یور انب متخرو رکراک ردق یدق مدآ رب

 هرجا قدنخ نیردو نتم ردقلوا ا یدرارد ردیا تافک هسرولوا یلاع راود

 هدروخهدروخ یفاص ایارس یهعو یدردا نایرج قاورنو نوژو رهن لاثم ایرد
 یک راوواو . ردانب متخر هلوط یدادش یلئا ےدآ یللا لماک یراوید بولوا را 5
 .قدنخ تاقر هرشط ندنفدنخ هعاقو ردردق یمهعلقراووایبا اما سدسم لکش
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 هلزصهمیخ هجیک رب لصاملا ردموقرم هرک هج یعودلوا بصنم هیانوطرپن هدنبد
 نیدع كفاو ره حابصلالع یسترا ندنا بوطی .هدرازنمح رب هدنلحا ۰. قاو رهن

 كدشود هنیرافرط ېک اخ راویوا بودیا روبع یره هليا انعو جر كنب زوب بولوب
 شلوا قارحا زوی هج ید هدنو . لدلک هنیرارب انطق ناتسزفاک زونه اما

 بولک تسار هرارهشو هرلیوک زءهکیدنا قارحا هو , كدنا روبع ۍرلتابصقو ارق
 یدادش رلرطصنمو هسدنک یلانب رکراک زوب هج اما مدلب هلباراتمالع بوقبح انشآ
 راویواو نا موق ات [۱] هدرللعوب اریز یا راشلنق یک ویس هدنادیم هلیغاموا انب
 راوهحوسو رلالسبقآ و یبهعلق نوژوپ زمکیدک زونه ات یرشآ قاورهنو هرتلو
 ۱ یرلتیالووب هجنراو هنتیالو توط ات یرلرب قانق یعرکی هجنزاو هنسهماقنابو یمهعلق

 | قو بونلآیرلربسا كس یللازو وباما هدلوا راغ اعا زوته كدا دایرب
 جوا ادخ دع ۰ شمانوا واع شوخ ورب ندهنس چوا وب ندنفیدنل ] یرلعیانغ لام
 ندنآ یدلوا زدیم كمروک رولوا راع یرلرب زمکیدنا بارخ هنب هرکصندهنب
 بوک هلبا راغلا هدنوکرب ید یرلارحوب

 1 نوژو اما .ردهدنمکح یراساج هحع الح اما .. لکد [۲] مولعم یسیناب

 . رونلوادع یالو توط یک اپ كاخ اما نی یخ داق یا نیر
 8 فا فهم + هملق و رعایت نو شون هاب له یک اس وا واک

 ۱8 یا هایم كمرزک هییقوب . ندعم کیم رای وطیو چچ درک هک نرو هآ یک
 ردراو هبع و راج هدراصح نورد تح ردلامرپ هعلقرپ لامالام هلبا راحم الاح اما

 نوژوپ رهن یسعلق اما دراو یرلرفاک رام موفو توطموف [۳] هدنرلارق هرشط
 ردکو چوک اما ردلدبی ندتمهملق انعر روسرپ انبهلوط یدادشر, زسهلاوح هدنرانک

 بولوا فوسشکم هقرش یربو هبونج یرب كنسوبف کیا بولوا عفاو سم لکشو
 ردقلوایتدنخ اما" زاو یرلهباط یوقو نمتم راو اهقهق ددع نشپ هدنسهشوک شب
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 یسهملق نوژو

 نوژو شوراو فاصوا

 یفرطریو هدنرانک انوط یباحرب شلوا مقاو یمداب لکش یک یسهتخت ها ایوک
 روتسمهلا هتم هردنش انس رکر اک یدادش یهحفرو عاب یراوا هلح هدنفرط راووا

 نیشرآ كيب چ وا یعرج درک ادرک كشوراووو ردرلرومهم ُهناخ ددع كيب چ وا

 ددع چ وا هلحو راو یرلهلق رومعم لپس هدر یدب هردطابر یراوبد تاق نیل

 [۱] راتبحنادیم هنر یضعلو یرلهسبنک زوقطو یرطصنم ترود هدنجماو یسویق
 ناتمسف كنهملقو زونه رافک نکل راو یرلناخ ددع چ واو یرلناکد ردق زوشبو

 غا نیئاظ و یغاد هدنسملامک تتمس-تیهملقونو  ردهدعارا هنوک لو بواب

 نالوا هدنسهملق ا ردها ر دقلوا هزبش راغابوب نکل ردشع وط یسهابو

 ینه رص اخ نع هک مدا ندكدفوتو بوطهدنجما شوراوینشاو هدنیارس لارق روک دم

 [۷] نرلهصماب كلارق یخد هدنوب هدنا رشیم ةمالسا تسد ادخ ردنک#م تباف
 راقفر هلن راناشحا ندنادونق توا رلافص نوک وا بورتسزک تاو نوژوب

 بودیک نوک رب هرج ا ناتسرامت هقرش بناج ندنا بول آ

 ناتسراع تالو نارد

 هعوراهبصق و رابوک لشملوا رومعه زونه ددعزوب هج بودک بورق هماشخاات
 نکر دیا هرصاع یراووا مدقم ارز كدنا رومع رارف شلوا باو بارخ زو

 راوبوا حتفلادعمو كدشعا بابیو بارخ یرلارقوب هل رکسع هداز اشاپ [۳]یلیجاخ
 نتنالو توط یرجا ندرلالمب قآ هلنرکسع كعااطلس یارک دا هداز ناخراتات

 بارخ یزلارقو" هدزمکبدشا ترافو بم" نرلتبالو راحت هطرواو راخت زوقو
 یرورتضلاب هلنغمالوا رامعورب ندلس چ وا زونه كدشعا باتو

 قاورهم لحاس لر

 [٤]یایوق هملق كرفاک بودیا روبع بیرق هراویوا بولک ندرلالیپ قآ رهنوب, |
 یا سوق :ط ك ۲41 ییا : ك [۳] نرلهتناب : 4 [۲] ادم : 4 «س 1
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 يلچ ایلوا

 روک ذم بولوا عج ندرایدیه راسدنیم لماک هدیرامعم لعو هسدنهلع لماک داتسا

 بوزاق یراقدنخ لم کما انعر [۱] شوراو رب و انب رب هنفارطاو بناج كيارمم

 برغ یر, و هنکاخ نمهملق راوبوا هدهرق یرب راشموقیلآ یرلوبق ندرب ییا
 امدقم هدیارس نالوا هدهعلق | روک ذمویو  راشماعضو هدنرانک انوطره هدنف رط

 بولک هدنون هکعاسولج هتخ رالارق بودیا نسهرواشم [۲ ] رورص بولک رللارق

 شمردیک هجم ٌةملق بوناشوقیلق هنیلب هلبلاساپاب كاشراشاب بوک هنشاب ةنورغ جات
 سدق هسموق هرهشوب هللا قامرود هدنوژویو ردنکسا جات یراکدید هنوروغ اریز
 هدنح رات ۱۰۷۳ هنس هدنامع لآ لوک :یدمش توکل یدراردبا رابتعا ردق فیرش

 یلهدیاحتف نسهعلق راوبوا اشاپدحالضاف هداز یلورپوک یریزو عبارناخدمم ناطلس
 یلآ ندنسنهعلق غ بوریدلاق ندنوژوپ وب یردنکسا جات ندنفوخ یلارق هحیم

 هدزمغیدراو هج هللا اشاب یلاز, یتح رلیدروت وکهنسهملق قارب یحات یزجحما قانوق

 هنسهعلق راونوامزالاح نوژوب ةعلقوب ارز "رلیدروتک ندفارپ هلا یال آ هجم یجات

 رایدرب دلاق حات بوشودهفوخ یرارافک هّسک عج ندنغودلوا نیس هلح رص چ وا

 یارس نالوا هعلق جرا روک ذمو ۰ رابذوق رکشا كيب کیا نوا بودیا رام ینوژوبو
 لصتمیارس هنفارطا الاح بویلوا یشرب یربغ ندهناخهبج هدنجما بولوادودنم الاح
 بوزاق قدنخ قارپوط قاصر تاق یبا عدآ كيب شب الوطن هقرشم ندبرفم

 ردرافدنخم یلاهبترحوبات ینلغاب یرلبک انوط هدننایرب تودبا نایرج انوطرهن ندنجا
 ردراشمزاف قدنخ نیتمرب انبونیمداب لکش یک قذنخ "یبملق امور ینیع ناه
 کیا هلیغالوا هدرب زود قدنخوبو  ردراشماب راراود انب یدادش هنیرارانک زونهو
 ندنفرط قرشم و راراقج بورک بوشالود یرایک انوط» هدنجما كقدنخ تاق

 رولوا طولخم هیانوطرهن هدنجما قدنخ وب بولکورب ندرالبیقآ نوژوپ رمن هقدنخو
 ررر یربیه مکشعا راهباط نیتم ندقارپوط انبوت ددعرب نوا هدنفارطا راقدنخوبو
 هدنجما لراقدنخ انیون روک ذموو ردرلهګ دسر, دننام هریک هد
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 یمهعلق نوژو

 نوژوب علف ینعل نورق جان رمش فاصوا

 ناخ ناهلس ناطلس هدعب شما هملق كوجوک رب امدقم  ردلارق ولصال یسیناب
 نسهعلف نوژوب و هجنديا ناسحا هنورض نالوا ردنکسا جات هنیراراساج هسک

 رکشل كيب. کیا نوا بودیا اشنا ٌهملق وب راکرخآ اددجم بودیا مدونم ندنلع
 روف هدو یردنکسا جا هلا

 نوژو ةعلف لاکشا ارد

 رسیم .كمروک بولاق هدزمناص هملق وب. . نکردک هج هلبا اپ یا امدق
 یقاریوط هشرومرب هدنرانک انوط رهن بولوا نمروظنم یدمش اما. یدیا یدلوا

 هدر هلح مچ وا هراونوا .هدنک اخ راویوا هدنلاش بنا كنانوط هرزوا ریاج

 عقاو یتالوط هنفرط برغم ندق رشم الاح اما . ردشبتم ةعلفرب یدادش هشوک راج

 یساتروا و, ردینالوط ندمبص لکش یک یسهعلق هژئینق .یسهملق ج .| بولوا
 عشه تیاف هدنرب هجا كنهملق لواو . هلوا كعید ردزسنا ین ردکح هجا

 نیز . هليا رانزور و. نیشنهاش زوب هجا .هدنسهمبرا بناج راو مظع یارس
 یوحنم یارس كنيراراساج هسع یخدوب صوصخم هرالارق مدقتام رکم ردیارسرپ
 هرکص ندکدتنک ندنرللا یرلهعلق دارفلب ینلوتسا و نوغتسا و نيدو . نشا

 وښو . ناردبا رارف ید ندنا هللااشنا راردبا رارق.هدنا بونیدبا تخم یجب رالارق

 یلماجنارومو فو روالب ددع. یل آ نما زوجوا لماک ییارس نوژوب زوک ذم
 ترود یک ینلق . هطلغا گالویمالسا :هبش هش وک راجو . ردهتسارآ ها لهر

 بولوا ةتسنارب بها نامآع :یزلءرجن . تاق یبا .تاقب یو ین 1. . او, یا قا

 رومعم یار ونو ردروتسم . هلبا  صاخ صاصر هشوک راج ید یراق راج
 ام ربع رب رطان هب هلق بناح و ردع دآ كم یک هعلق 2 ۱ هقشاب راوام اراد

 انوط ره ندنجما قدنخ نیرد هقشاب درک ١ درک یفارطا راو یسوبق عنصم

 كربهعع و طاغرا رافک كسب زو هڪ نکیا هدنآ زز یدمش اما ردیا نایرج

  eesرب  lh:یلچ ایلوا و ۲۲-۷



 یلخ ایا وا

 یرلشبش بانکو [1] رنو راناعزق شهوک و نوتلاردقلوا " هیناخ راهتوب رانل و افش
 کراشعا فقو ؛رید و بوردناب راش یاوا رقو یالق و نوتلاو شموک ردقل واو

 كرش و " ردرلماع غاب ایوک یفارظاو تناح لریدوو رداربم ندفصو و ربت

 رومعءو مظعم رهش نادابآ و وومغم تیاخ  زدهدنشوراو ةربشط یو نکا هن 7

 ردنینح رهش ییمراغابولاتب رک راک ی اقوفو یناتحت ددعا كيب زککس هل ردنیزمو
 نخل رف رتاسوندراکود یک یتهمبزاتناح تراصندهفلق اما ردو یبهملق نکل

 ره ندنجنا لراقبمع قدنخ یسهرمغط یندو . ردرلوابنا مش نیتم یلئزاق ندرلاهبتم

 بیرف هم وب بوشلود نقدنخ راوهشقوب بولک ندنرلغاد نالا لوح وک [۲] یسق
 بولوا عقاو هنیرانک انوط یرلوا ایرنک | كرېش ویو رولوا طولخم هنیره انوط
 رلهنینح قاوساو هتسارآ هللا راریک روید عتصمو رللاع رصقو رایارس تاق ردنآتاق

 بودنا ثکم هدرهشو نوکر ردیرهش راوهشف نادابآ روممر شلوا هتنارتپ هللا
 تعاسییانوابولوا :هدنغازوط . رهشون ازیز یذلک مکحهدنک هنیزهش ع. زارکت

 هفرظنالوانعهملق زاوتوآ وشرق بولوا راوسهوانتشک ندرهشورارکتندنا ردبرق

 بوک هلج یراتابصقو ارق زومصم للم زاغ ابناذابآ ازفح رف هقرش بناح تعاس۷ بوک

 واوا

 «:« هنس  :ندنفوخ ,ناخ ناهلس ییسهدد ثلنادوبق یحاغراف  یحاص راوبوا

 یکاس+ نوژوب ةملق نکا ردهدنمکح+یراساچ هجعالاح .ردشعآ لاو دین ول
 هشوک راج هرزوا یلاع راب نقاب وط یروش و نران رم ان وط  هدنک

 رب رظان هی بولوا مقاو رودم لکش یعسعلق م او ابز ةفلقرب ءانب یدادش

 لس یکتا هدنشوراو ینشاو .یرطصتم رب انب رکراک هرجا هعاقو  راو یسویق
 هدهرنشط اما راو یرلرطضتم ینهلق كاج چاق ربو یرلهاخ ولو روا هردنش ردق

 یعهملق نوژوب و :ابعا یسملق اینک او ردباسح نا یراهجفپ هللا یاب
 ۱ بودیک تعاس رب ندنا او یرلغاب رادلوصحم هدرلبداو وب كننانعا

 ینق : ك سا [۲] رلهرحنطو كس [۱]
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 دوو

 ی رمش را و هشف

 یسهعاق ج. بونف هیارح هدنکلرار یسهملق ج هنی هدلی قوجو کیا ندنآ

 رلانصو قوذ هدنشوراو  ...و نوکلوا تولقهدرب تعاسییانوا هدزفرط غاص

 لارق ینافتسا یسهدهد كلارق هدنجما یسهملق . كدا اشافو مس یرهش بودیا

 فطا تیاغ اما ردقوب یسهعلق هحرک ردنبنم رهش ر یفقو كرطصنم یودناانب

 یلرطصتم یدب یهحمبو عاب یلوتروا تمهرک ددع كسچ وا هلح ردرهش رومعمو

 الصا بودنک بعاس ه هبونج بناح بوقلاق ندنا ردرهش ییرازاب یوشراج و

 هرجا رلازق رومعم هرزوا زنارح یناهاک و .تاتابو راز نجح بویمع شاطو غاد

 بودا روبع رلوص ندیا نایرج ندالس قآ

 را وه رس فاصوا

 كنسناخراهت کهدنجما . یسلق حیف [۱] بودیا انب یاباب كنيراساچ هجمت
 ۳۳1 هدنادو یر ردا تم رکج ور, ددعچ وا ؟ردراو یماح هقشاب ردشفاقوا

 هدنو و ردوو لم .دنوکسم حر یخدالرطصنمو رده اج كنشوراوو یرطصنم

 كناتسرفاک رب  تاحشرشت نالوا هدنو و ناداصف و ناحارج و امکحو ابطا نالوا

 هلینذا لارق كرامدآ نوا ندهفلتضاارب کردلوا تاحرشت  ردقو هدنرارود

 .بوفاب هنیراضص نالوانومبس بورابنرف هلقتصو كراهرفک نالوا دص دوخای

 بودیا ظفح هدیالود رب. بودبا د.دق هللا رلبالغوم بوبلزوط یدوجو یضعب
 بودیا ع رشت هلبرارکسهاج .زسیرد نسه و . رارازاب نضر نالوا, یوم بیس
 ناهپ هدیالود رب هلی رارکسهلح بورهدنک هللاثازیت نرارکس كنسه و رازاقص

 هدناسلا دوجو هله بورهددکر ی رارمطو کاو كرلەڪو راردیا

 .. رلردیا طفح هدیال ودرب هنن بوبلغاب هرو دنا رثلت روت هليا راو یک رنک

 كرتا رشتو یرلدیدف مدا اهدنا راد الود .نالوا هدنسهش وک اه هرم ردوي لصاحلا

 زدروطسم هرزوا رابالودیزلاساو یرلتوم بس .كهلح بولواظوفحم ین وک ان وک

 هدانشلاراد و بولوا دوحوم هدنرد هدنارو و امت ربع ںیسل ا بجا و و

 ایناروا تاج هادناوو روک ا ی( هد ع

Toبس  





 ییرابز یکلدهش اداووو مساق كفلوم

 تداہش رلءرفکو ید راغی رون [۱] هلآ هلآ ندک وکه نیراتسوا كرانوب هحکلوا بوید
 و و كدټا بلط دادمتسا ندنراتساحور بودیا ترایز نسهح ادخدمهح رایدنا

 ردقل وا ندرلتابصق و ارق و رلیمظع رمهش شاوا بابو بارخ هدنرلارح كنهعلق
 ندرکسع مزب هنس یغودلوا حتف راوبوارکم  زافلوا رببعت عراورارهش ناتسبارخ
 رانلاب قارحا بواک هرالح وبات هل رکسع راتأت هداز اشاپ [۲] یکی حح ناقبح لوا

 قانوفزوتطنوا . هجنلک ءرالحوب ندراویوار " راورارهش شلاق نازو وب ندنرکتا
 (م) [۳] بودک هدتعاس ۸ هر تمس هنب ندنآ ۰ ردر

 (...فاصوا)بودیک : س (۳) یکیجاح : ل (۲) هجال ؟هجالآ : 4 ءس (۱)
 مهم بولوا قبقح هةي ر یهدارو هکراو ردقوش راو قا ردق هفيڪګ ر (»)

 كفل وە نزک هنسقوجو یا یر قللارق ید هکنوح ردنراشا هنفی دنل و قىچا هدرادقم

 کیا وب هدر قللارق یدب هکقیزاب قوچ ۰ یدردبا لیکشت دلجر لقاال تامولعم یجهربو
 هک كع د ردقو هدنسر چیه كت هسل شب دال -تامواقم راد هتحامس كالهثس ق.حو

 ینهرابع وش هن راک تاثحم و هداروب هدتاذ نداراصتخا اف .ردهاغوا هعارص

 همان تحایس ییدنا رحم بودا تحایم یر قللارق ید كموحم حایس» : ردعهزاب

 هتشآ »6 ردشلا ادب ندشد ود هرکصن دلب قو کیا هدلع 3 هکش موا عییاض ابلاغ ىرڵۋ زج

 هفرص ر هم رآ هدارو هد زحاعدبع هرزوا قلوا تراثا هد دل وا قلقیجاآ هدرادقم ر كوو

 (م) مدقاریب قیچ
 سس ۳۷۷۲ بس



 يلچ الو

 هدننمز بولق باییو بارخ شوراو وب الاج بودپا تل نوجا كمهءعا رومعم

 ریکر اک یرامظعرد ددع يعرکپ هرجا رلناتسوب كبشمو ناتیسلک لکو هاو غاب

 تاغ هدنرانک انوطرهن یسهملق اما  ردرلهسینک رومعم مرجا راپځاپ هلیقلوا انب
 ناملسرهم ٌةعلق وب فلس ناداتبا بوبلوا يريظن کربالاب ةعلق رب انب كنس یدادش

 نایراک ناک ندتبال ویتل آ راویسوپقیل آو ردراشمابسدسم لکشلب رامیظع یب اط یک
 بوشالودیک ویو هود انوطرهن هدنکوا هعلقوو ربنلآ جاب هدرلوقوب ندنقلخ
 رافآ هر فرط هن ندنا بوقآ یرضود هئالا هنب قانوق یتا هبونج باح

 راتفایض مظع بوریو رلایاده هنیریزو هناپشا بوردنوق یزب یادویق هبهملق وب
 یدربو رلایاده نوک انوک ید ءرقح بودا

 اداو وو مساق یادش هاکت رایز نایب رد

 هدنکنج اداووو مساق [۷]هدرازهلال یار رازنحرب هدنفرط قرش كنهحاق وب

 هدنو هرفک لو كدنا ترایز یراناتسرانم نفی نفی هدر قرف ندرلالوا دش

 تمالع رب  ندجوط هدنفی ره اما رلیدید رطب یرکسع كروت كس ییا نوا

 ندجوط هرزوا نفی ربو یرلروصت مدآ ی ندجوط هدنفی نوا الثم رافشعاب
 لصاا شکربت هدنرو كنفوت مدنرو ناقلاق هدنربو حلق هدنرو یروص تآ

 ادهش هل بوبا دیعضو هنیراحالسرب الصا بورق یخد نرلتآ كرلادهش عج
 هنیرارزوا یند بوغی قاروط نفی رر, هنیرارزوا بوموک هرب زر, نراحالس
 هعلق هنیرافارطا كرلادهش هلحو رلثعا تیالع نیچوط ررر هروک هحالس یه

 رلمهنکح يرلادهش بورک تاناویحر, الصا بوزاق قدنخ یک يقدنخ روباطو
 . كمدآ یسهحار کرتب ناتسلبنسو ناحشرو ناټسلکلک مرزوا رلادهشمیج ندنردقالاح
 جسلف ر رافک هرزوا دوم میم رب هدنسانروا ات كهاکتراپزو اما ردیا رطعمنغامد

 هرزوایربلق كنبرودنکن کلو ربکمد قدرت هلبابلق یرلاتوموز, يمي شموق
 هللاهللا یوهیاهر هرزوا یرلرکسع اداویوو مساقوب هدقدلوا یرلنوک مساق هنس یه

 هدراذع هلال : ط « ك « س [۲]

 — ۳۳۲ تس



iNest asset 

 یسهعلق نالا نا رب نآ

 لت رب هلوا بوک ی( الب قآ) هدتعاس ۶ هلامش بناح بوقلاق هني رحلالع ندنآ

 ردیاب هلیناعرانعو هحابو غاب یک ینام شش هدیغشا رلارضنمیج کردالاب

 نداری رققاو رب بلک دال قآ بوک نر رب ودک ینش شا شوق هدتعاس۲ ندا

 نالا نار 1 هملق او

 هدنځرات ٩۳٣ هنس ردلارق [۱]ولصال یسیاب ردکمد ... هجهحیناسل

 ةعلق وب هلفغلایلع هلبا تکی كيب قرق اداویوو مساق هدکدنا هرصاح یجم ناخ ناهلس

 نادند نرارافکه لج بوبالآ یشر ندعانغ لام بودیا حتف بوصب یارپ نآ

 نیتم تیاغ یسهعلق اما ردیا رانلاب قارحا ینشوراو بوریک ندبات شتآ غیت

 لکسش ررود یک یشوق وفق ضایب هرزوا اق یزمرق نیلا ر ردمکحتسو
 راو یرطصنم رب و یراوا یلوتروا هتخت ردق كس هدنجما ردالاب هعلق رب رودم

 زوشلاو هسنک ید و هناخ شب كيب یشوراو یئشا ردقوب.یرازاب یوشراح اما

 قآ یعولط ادتبا بوفآ وووا رهن ندنجما كنسهحابو غاب راو یرانیز ناکد
 هیانوط رهن بوق هبونج بناج یفشا تعاس.شپ ندهملق وب بولک ندراالیب
 قانق رب هربقح لصتم هنغانوف كنيربزو هینابشا هدمرا شوراو وو رولوا طولخم

 بودیا افصو قوذ هدمرا شوراو وب هجیک رب بوریو زع راياده تانیعت هلمح هلبا

 بفطا یساوهو بآ هبرغ بناج بوقلاق هن ندنآ بوردتآ راکنشفو راپوط مظع
 هدتعاس ه بودیا روبع یرلارف هرجا رلا رح

 هوئس مظع ةعلق فاصوا

 یسیاب هلعغالوا داش هنهک هعلق اما ردکمد ... یمسا هدهخف ناسل
 ثنبراساح هسک رخآ و لوا اما یداغلوا ریرحت یبیناب هلیغالوا مولعمان یرلمولعم

 مظعكنج یبخ هدنوب اداویوو مساق هدنرصع ناخناهلس هني اما ردسوروم كلم

 ینسایعر هل بودیا رانلاب قارحا ینشوراو بوبمهدیا حتف نیسهملف بوذا

 یشوراو و رافک هدعب رروا هشتآ هل ب ولا نران بورك ندحلف

 ولضال : ك [۱]

۷۳۱ — 



 ا ا وا ااا

 لوا

 هغمزاق لغرب هشوک یدب ینعب عبسملکش هلبا رلهرواشموید كرکهللوش كرکهلبوبك رک
 هرشط ندا بودیا ح رط نایمز كيهعلف هلبا رلبیا ادتبا بولوا عم ایاعر كيب یللا

 كنبراقدزاق یرللغ بودیا رلاشاع مظع نک ردیا ح رط نرلویق و یرلهماطو یرلفدنخ

 ندنرامع زونه هدنجما یدرلرزاق رلرفح بولوا هتسویپ هک الفا غار وطو یزوط
 ندزا- [1] قاحهلوا طاطلوس ردق كشب هدنرانک اوط قاجحنا یدیا قوی وا رب

 راپ وطهراپ یللاقرف بوبا رصتخو دیفم یرلهباط قار وط  مظعو رلادوا ندشماقو
 رولوا شلاق شوراو هبهعلف وب ینوک هناخ كوم وک نالوا رومعم امدقم بوق
 ناه هدرب زوکی رولوا راوتسا ٌهعلق نیتم هیافلاةباق هسرولون ماتا هعلقو رک | اما

 هسلوا [۲] ندلوط هلج هعلقوب یدررود هدامآ بورشپ هلوط یزمرق یک رلغاد

 رومعمورلارح هتفرطلامثهنب بودیا اشاعوریس [۳] نرلرفح یسا كنهعلقوب كرك
 بودک هدتعاس ۳ هرجا رلارق نادابآ و

 اتعر راوهحنط انب "و هملف فاص وا

 یدمش اما شعا یصاخكن ریزو لارقرجاق لوا بولوا هقئالب كج وج وکم دقنام

 ةعلقوب ندنفوخیرلبجهروتبو یراجهتح كنم رلیزاغ راوبوا ورب ندللواحتف راوبوا

 بویق یسانطق هسع هدیزک كيب چ وا هدنجا بودا نیتمو مساو ید ندهلوط
 3 رو ردقوب دیدج علق نتمر هلو ورب ندنرهن قاو هحنلک ههعلق وب ندراوبوا
 ۱ ردقوب یسلاوح السا بولوا عقاو هدرازهلال یارح رب دمب تعاس یا آ ندانوط

 ۰ هتمیزو هبناپشا ینادوبق هلیرکسع كيب چ وا ردهملق نیتمرب سم لکشرب ان, هلوط
 ۱ غابهیقح بودیا یرلنامداش پوط نکرربک هبملق هلبا مظع یالا بوقج وشرق*

 هدزعلابولک هزحانوف ینادوبق هعلقوب ادتبا بورو زعرانانیصت هللا قانقرب لاثم مرا

 فو زع راتانبصت و هربخذ ماعلاب هسیایدنلوا نامرف هکهنه بوقاب هنطخ لارقنالوا

 م بو روتک بارش فار نواو مالعرف نواو تروع ددعنوا بورو ]٤[ زع راياده

 ۾ بوبقلآ یرامالغمادخ بودیا در یرلتروعبودبا شون یک ر ام هز رارفک ی جت و ارش
 ندهلوط : ك [۲] ( م ) ردبساثم اهد هسلوا ( قح41) 07م هل و رلهخس [۱]

 رلایادهو فحو : ك [4] نررفحو ساشا : ك [۳)

 تس ٩۳۱۴ و سب

ereا کد ا ا  



 هلق کی نانالشاب هفملیای هدننامز حلص

 ندحم رصعلادعب یتلخ ج. میخ . ردرومعم نانج هضور رب  روتسم هلبا هج رص

 ۾, و ردنیقر تیاخ راردک هک ُهعلق هني بودیا راصاخ تب بولک هدنوب هدا
 بويا اراق رخیراربابو یرلغاد بوربآ ندان وط انا هدلحم وب  ییانوط ناک هنسهملق
 هثب اما راشمرتک هنتلآ یسهملق ج. هللا روز ینانوط هللا لوي لماک تعاس چوا

 سا وب ردلباق كمسکندنکوا یسهملق ج, یاوط بودیا دس [۱] هدرللوب هدلحوب
 هدفرط یرب بولوا راوس هغیاق ر هني بودنا اشاع ید یشوراو هرشط و یجم

 كنیریزو هینایسشا رفاک هني حابسصلالع ندنا بوک هیوک نالوا زمنانوق
 یرلکرید ماج ندز ترود یانوظ ره بوقلاق ندنا بوئیلاج یرلوروب نایرطول
 کسا كویب رب كنانوط اما زدزوک رتشب رج ره بوک ندرامیظع رس هرزوا

 هوغرتسا ان ینشا ندنوو ردمظع رسح زوک رب نوا رسج نالوا هرزوا یلوق

 رسجهرزوا یک به ردلاح قالوا رسج هلو ندجاغا هرزوا انوط هجنراو هنیدوو
 بولوازآ انوط هلبا قالوا تیرق یغاد نالا یغودقح كنانوط هدرالعو ارز رثباب

 هدنک اخ راوبوا هدندناح وشرق كرارسج وو ردنکم قاع رورپوک هرزوا راکرد

 روس وا انبو

 دن دح هملق فاصوا

 مکشعایسهناخ كو وک رب یلهناخ زوبشب هدنشاب رسج كنیراساج هست مدقنام

 ندنتبالو كنملفو توطو [۲] لورفو هسنارفو هینابشاو هحوهلو حفسا هنس ره
 شعیا یوک ربنیلآ كورموک نوتلآ نویلیم كيب زوب هرک ییا ندراناکرزاب نلک
 نسهعلق راووا اشاب دمحا لضاف ریزو هداز یلوروک هدنخرات ۱۰۷۳ هنس هدعل

 راووا هعلقو ود نسامروا [۳]رت نراشوراو ۸. بوشود هفوخ رافک یلهدبا حتف

 نابدرت یربا پودا ترشابم کما انس زونه هدنشا تفت مدخا روتنوژوب هلىغ ار وط

 یراکنج بابرا هلمحبولک هربیر, هلم رلانب سدنهم داتسا هلبارلهوک و هلبارالاکرپ یک
Eهدمسر وش هعلقو هسردا هرصاحم هعلقو نمشد ب ول را عم هدنح رط هعلقوت  

 ىركسع كرو : ك ]١[ لورق : ط « 2 < س[۲] نرالو : ط « ك « س []

mr ۱۳۲4 حس 



 یلچ الوا

 یناملس یارت اباب و هلا یشاتکب دما [۱] اباب هللا روصنم اب یدنه معدق قیفر

 "الکوت هدقدقلاق ندحم . هليا رکسع كيب ېږ هلا ۰.۰ یرزو هباشا و هليا

 ندحم بوید هديا رسیم تدوع نعاغ و نیلاس هن لاعتم یاخ بوبد هللالع
 ۳ وراقوب یاب  هجنرانک انوط هدنجما ادآ نالوا نحراقانق من هنفرط بر
 بودک تعاس

 .. رف زنم
 یغاب و یلەاخ زوبشب و یلهسنک رب هدنجما قلجاغا یینامروا رب هدنرانک اول

 هلبا انوطرهن بون هغیاق رب هلبا نعراقففر ندیوک و  ردیوک هسک رومعم یلهجتابو

 هدنک اخ ج. یی بودبا روبع هبناح وشرق

 جم. سا علق فاصوا

 ق6 یک واتر ۰ رعدق -ةملق وب. نانلوا تب هدنامز یمیع ترضح
 هدنجا اما ردالاب ٌهملق نیتم رب ربارب هناا چ وا هدننروب یاد نالا كوچ وک

 يعوق هنجا [۲] هلنافد و لام و یسهناخ هبج هلج ردقوب یداز یعدآ و مدآ

 اما رورود هرزوآ یلاح بوغار ةعلق 7 رافک عي ود یدتا طض هعلق ۳

 ةورذ كنالاب هوك ندزفوخ یخد زب ردیوق ٌةملق نیت و لکشم و روم هل
 كدنا فوخ کما اشاع و مس یحم کسا بوقح هنسالعا

 څ يسا شوراو شلاتس

 یرطصنم رب هدننیبام رهش وب هلبا هعلق ردمظعم رهش رب هدنرانک انوط رهن
 كب چ وا هلج ردفوح یمدآ ین هدنرپش اما ردقو هسک یخد هدنو راو

 یلرازاب یو-راج و یلاتاب و غاب یلوروا تیمهربک یلهجربص نوک انوک ردق
 رعت هلا رالد کراو ی را عاب یراود لاشم هعلق ر كلارق هدنو ردرپش نبض

 لبشپ ابارمس یرلانب راث | عج و یرلبلاع رصق هلح زاعلوا ریرحم هلبا رلملق و

 هلیافد لامبو : هل ۰ :س [۲] اب و : 4 [۱]

FEهج  



 یمامقیچ هتحایس یرب قللارق ید عبا هراساچ كفلّوم

 «رلنوستا تیاعرهبیا> ابلوا متسود رانوسیب » بوردنوک هلا راسموق شاب هرزو

 نونلآ زوبحوا هلسنامرف كلارف بوراو هریزو شاب هدن رلکدتبا دک اتو هشت وید

 بولآ رلایادع سابق ییودحین ندنزارا شاو ارزو هلح بول آ رلیاده هفحت ردقوبو
 .ادختک ودنک یزب بوریو رانامرف دکؤم هجنبجوم یطخ كلارق یخد ربزو شاب

 بوردنوک هنیرارژو لارق یدی یربغو زق راقودو هقراجادو هنیربزو هینایسا هلیس

 هدمکیدرتسوکننامرف كریزو شابو نطخلراساح و.دنوستا تحابس یر, قللارق ید
 كدلک شوخو كل داک افص بودا ظح یرارزو لارق ید یرعو هساارفو هننایسا

 لوا رضاح ناه نیسردبا رافص و قوذ بوزک زعراتالو بودک هلبب هلمزب
 ارزوملحو هلبا 2. نابعا هلج ناه هدنرلکدید زراقلاق ندجموب ینوک یمترا رازاب وب
 نداشاب یا مزب بولآ راناسحا هن بوشلعادو هللا یسانا و هللا لارق و الکو و
 بودا ناسحا تع رس ادص بسا نال رب و.هار جرح هسک رب ا ندا ید

 ندیآ فور و یخ تاتا ور و عام

 ندنتخت جم یسدا دازاب یجنشب نوا كنسهجلایذ هام ۱۰۷۵ هنس

 تالو و [۱] هساشا هدن اراک طع رحم ۳ قدی رلرابد نالا سورکنا

 همادرطصما رمش هدکشلف تالو و هقراع اد تالو و زق راهود

 تالو و هور تالو و [۲) هخولف تالو و هطاجمول تالو و

 [؛] هش زسا رهشو هقارب رهش و ۲۳1 قسورهدنار تالو و هبدنالوه

 زمکندتک هجمراو هنیرانک وو رې ا هدرب قالارق ید لمصاطاو

 ردبا نانب و نابع [۰] یرلقانوق

 راغ رای و هللا مارتشم دبع ره ترود و هلآ ییا نوا ندحم هملق الوا

 [4] یقسور : 3 3 هنولق : E ۷۳ e هايسا 1

 یرلعالق زمکیدروک و یرلفاوق : ك [۵] هیهیرتسا : ك . هییرپسا : س
 — ۳۲۷ بس



 یخ وا

 عج مار ةحدن بولوا فرش هرات فرش ردق یآ جوا مالک ةصالخ

 هدیصو [1] هلبجو سولبهرط ماش بولوا قلعتم هتحایس اینک | زی راتبحاصم
 زدنبروک ذمو نرالاوحا فرش سدقو هغو هلءرو نالقسع و هفایو هکعو توربو

 ریصق رب ریقح یدرونولوا لاوس فرش سدق رابره هتملا بودبا لاّوس یراهلکسا
 لوا حاس رب هکمدیا رارنا فقاو هلبوا هنرلتالاوحا می كفيرش سدق هسا

 فیرث سدق یرقح راساح هدنروضح لارق یتح ردقو یلاحا كمل هده

 دوحو یانفا لب هڪ هدف رش سدق بوکح هاحتما هللا رلساباب هڪ نوحلازحا

 دجسمو یهالا ةرخصو نسهبینک هماق کهدفرش سدق ردق ریقح رلساپپ شعآ
 باذک ربقح یزاسابب هع بول ردق رقح یناولس ربو یانیزروطو یصقا
 بوراقح ندقلسابب بوروا راجابرف هراه رطب ناقح نالب ساپاپ شاب بوراقح

 هرزوا یتح هلوب ینیرش سدف لاض لارق , رلیدلبا دابین لکد ندلارق روضحو
 شور هسکرب هربقح بودا ظح لارق ندمکیدتا تحابس یتسردب بودیا لقت
 ناه یدلیا ناسحا یرلتعاس نالا ددع چ وا نوا و شامت نواو هقوح نوا و
 هدک دهتسا تزاحا ود عمدا تحامس بوذك هشالو لارو یدب هدلح لوا مّقح

 نالوا هدمرلسالو قللارف ید» بولا نملقو تاود هنىلا بود هنتسوا شاب

 «نوستا اشاغو بس بوزک مرک. و رزم مراتابصقوارق و رلردنو رارهشو راهعلق

 همشاب بووا ینطخ هدنکوا یزوک كلارق ريق ناه بورو طخ هاب, وند

 رغ "ندمکیدنا مظعت هطخ لارق هخوق نطخ لارق هنجا هک ابر بوق
 وپس تفج یللاو نوبف رب هدنوک هدقانوق یه» بوبتسا ینطخ لارق هني بودیا
 رامادخ نالغوا رف نوا و تروع نوا و ی تآ یرکیو قواط نواو كعا

 بورو راقفر هر ٌهرفک نایاب رزو و یتا رزو هغانوق ندقانوق یه بورو
 هنیرارهش هللا یالا بوقح هلابقتسا یرلکب و یرلنادوق و یر اخ رده

 كرهش یه یقو مکجهدنک بوروطوا هدرهش لوا ردق مارو دارم بوروتک

 شاب یریقح:بوزای طخرب رارکت لارق وید «راهدیا تیاعر یرانابعاو یرلک اح

 — ۳۲۲ تس



 یمهده یصوصخ هنسارزو و هلا 5 كفلّوم

 هلا راناریلد هلو یناعیاقولح بوروک رایشندیهد ةپوجحا كهچ هلبا رلتربعمثچو
 رولوا پاتک دلج رب یفاصوا ج. رهش ناه كسهلیا ریرحت زمکیدنا رلصاخ تبح
 بحاصم رده رھ كراقوابراساج هلدغالوا ىلاغ مظع هدلبو یلاعتا ود زمکیدمروک اما

 ندرلنآ بولوا انشآ هلج هلاران آ هيا راو یرلالکوو ارزو ردقنو [۱] یراعیبت
 یم مز هحنلک هح هدلب کیا یسیلا كنهسع ندلوبمالساات اشاپ یامزب کمدلآ یخ

 شمرروطوا لی قوجوب رب لپ رب نوکی [۲] املقا لی قوچوب ییا هدجم ایشاپ
 ترایزو تراجو تحامس هدناتسرفاک ةريزجوب ایا بودک ندنشاب لقع كرقحو

 تمکح نکردیا رکا وو رولورود یک سوبح هلی قوجویری و لير, ردقوب

 پولق یراییراب تمکح هج وضم ) هب ایا ایه هللادا را ادا ) [۳] ... ادخ
 ["] [4] ۰.۰ لصاماو زفراقودو هفراعادو لارق زقو هسایشا

 راز زو هج هدنراقدلوا ماک یرلتمدخ یادا حلصلادمب یراریزو كلارق یدب

 لیرب هدجوب ردتصرف وا یخد ریتچ وب ناه هدنراقدلوا نوذآم هکبتک ندلارق
 بولک كدي دیک اغاپ یا هنر بودا تحایم یراراید یرع هسيا ندقم رود

 یدا زمتسود تاغ یرزو هزوز كلارف ور ندنرابد لدرا ناه بود مرشپ

 هراسموقشابو هشوف لودور نالوا ریزو شابو هرزو هلوقوف یتامو مدراو کا

 شقنم هناد ررب بوشولب هنیرایحاصم لارقو هنیرارا شا هو بوراو همیاپاپ شابو

 یداره کما تحایس یر. قللارف یری بورو باده یرلءهرقم ناطلس ایف
 یا ید هراساج هدقدردشلو ءرااج یریقج ریزو شاب نوک یبترا بویلیوس
 لاش یربمشک ددع ییا و ینلغای ناطلس اق نوع تربع و نوملقو شق هناد

 یریوصنانآ عمو یببع ترضح شخلوا برج هلیماق ينام كنرف زاجارحس رو
 یرتحو بودبا ظح هدایز ندمرو شکشپ لام هنیزخ كی هڪ هدکدرو ایاده

 دارمدبا تیعافصم ید ار ی ر ناک ماکو نات یا روم او

 . قیچآ هدرهثسن رکید [۳] نو زام فا : ل [۲] بحاصم ندهق : 6 س [۱]
 [م] زدماعاثعم زةیحا هسلبقف [ ؛1 1م] ردقو

 راو قیچآ رط- چوا هدارو [ ]

 بس ۳۲ و بس



 يلج الوا  ۱

 سوزکناواما "ردکلام هامک كدن وهله ردکلامیلارق كيدنوالا ردشمالوا كلام

 توروتکآ۲] نوتلآ رساکسو یلاکس [۱]هدعاتسرهیراتاکز رابعیخو تودروتکر بت

 هنونلا "كلارق رب رلرک ینوتلا صورکنا للاخ رز هتوک رب بوذیا لاق رارکت

 (سورکنانوتلالاکشا) ردصلاخ تاغ راک ینانابهن وللازالاب كکیدنویتح نه زکب
 هنا قوا هتشد ر هدنلا ها ىت لک سد رکو یللئو ىلرفغم یشاب ةدننای رب

 هدنفارطا هلوا ... ةم رالطاب معز ردراو روصتر رورود هرزوا قایا

 طظ رطر شش هرجا یتسهنن زخ هشوکراح هدند را زدشعل وا رز یاص وا هل ظخ هک

 لاکغارد) ردزاو ید رلطخ یربعغ هدنرانک ردنفاصوا كن os ردراو

 یشقوکض اس شاخ رواک مغرد زوقط لماک لکشلارودم ر ( نالا شور هک ود

 و  رازدیدلک اتمماد هب راروق ره مهرد ژونوا هتمهرد زو هدمور راد ردراو

 روا راویخشرا یمولح هد راک راو یریوضت لدهننلباف یئابكنرللارف هدنف رط

 ثخ راو یروضت شوفهرق شچآ نراطات یاو یلفایا ییاولشاب کیا هدنفرط

 شوفهراق همش رالطاب غز ارز راویرو]شوفءرق و هدنرلگ و قاریو قاحنس
 نکو نظر ندرللارف هل یدرلودنک یی ردن رپ دلراشوق ع

 [ ۲:. روئلوا رک 3 عردرانوب راسالو نایک یساکس هدرب یدب ډو هلوا لار
 زوذم ةلبا هبمز ینعونرب كشورغ ردننانحکمروک یهناخ برتض یهدح اما

 ندتایر راد هد هکو بس یک سوغ [۳] یعب یعو رو رتروا ید ۳ نوک

 راسک نوع روم مه [۵] بودروح یرلخرح ةکدروخ [6] یر اللد رامدآ

 هنننهناخ برض اماردننکم كمك شور كىلا هلثلومس هدنوک رب رلیروا هکس مه

 ماللسلاو شت دیا اشاقو ریس بورک هنکیربغ رب یریغ ندننیماو راصموق شاب
 یرلتامارغو تاباخ لکد نکم یسازای هنوک كیزوبەجنو یرلاشاغ وب مالک لصاح
 بودیارلافصو قود هدنرېش م نوک یدبنوا یآ کیا هرکوص ندزمکیدتبا اشاغوربس

 یرابالود :ك (۸] ىه :ط ««س [۳] نونلا: «س[۲] كعاتمرخ : 2. س [1]

 بورووج : دل شش 181

 راو قیجآ رط-ر هدارو [°]

— ]۷ — 



 هلک چاقر ندناسل هس

 كمدآ هدقدوقوا رانابصو نابهر هللا [1] نزم توص نالا شوخ دوخای

 هاف وص هرزوا یراقبسوم ع یراتیآ وب ارز رولک یغناحهلوا تسمو هلاو ندنقشع

 مالسلاو رولو نوردقوذو ردص حارشنا مدا هدقدنفوا [۲] هل وصوا

 ردهنسانعم کد مع طفل هدراحم ناسل هج ال وا ( هحع ناسلیتسردن لصفرد )

 [۳] زسسموف ی كسلا لاوس هب هسک یاحصف اما راررد م هک اد د هح ینعی

 هكنهسء الوا ردراو یرلمعز ر كموق سه .رولوا كعد زلکد هح یعی |نلرج

 ردوب قافتالایع یرلحبح ناسل عرونلوا دع ندزووب یرلباسح هدنرلارشو عیب

 «۷) نیس (0) سکس (0) فنف (4) رف (۳) یرت (۲) احسا (۱) سنا الوا
 (4۰) [ه] قیجرف (۳۰) تیار (۲۰) تجاح (۱۰) نج (٩)نان (4[)۸]تخا
 بارش(نیاو) وص [5](رصو) ردکک | (تور)  (ج.) كححنس (۵۰) كيحفوف

 بک (هتفن) مث تود (ردرتنیو) لف (ردف) قاجم (رسم) نادعمش (رخیل) موم (تخ)
 ,یهاشداپ لوبمالسا [۷](لوب وا نیطنطسف ) انام رع (ایرام) هللا (توق) دغاک (ږیپاپ)
 هدوبل)هاشنمش یني یهاشداپ رهاشداپ [4]( روط ءربنلا) ردلارف [۸] (راساج)
 «(هدینجس) یر, لک (یهم) قوماپ (لوپمای) یلارفسورکنا كنهس (روکنا روطهرن
 «وارفیام) ماغآ قوی [۱۰](یره نیاما) ردا (طوقصوا) ردقوپ (یسکن) روطوا
 .ماناب مب ( ردوف نيام ) جاق هرب ( هروف ) مزق مب ( وارف كوب ) منداق ےن

 (٠ جره یام رهک ) كوچوک لک ( یالق رهک ) مشادنرق من [۱۱] ( هدولبنیام )
 قاجلا یی ىلونلا شا ( تلوق ) [ ۱۲ ] هرابدرود ( یسیرو ) ماج منی لک
 زنپ کیا (هقجیلارف ) شورغ لار هکود ( رلاط ) نونل آ یلنکس ( تاقود ) نوت آ
 ["]. ۰ ءذنپ ( شارکنا )

 .بولوا [۱۳]صوصعموبق و هنغودلوا راصلاصلاخو هزکاپو كاپ كنراهکس اما

 هاشداپرب و لارفرب ردراو یسهناخ برض رب كرانوبنوسلوا قشع هنغوداوا صااخ مس
 تا: EN TEES 4 1 ] هلا لوصا : ك [۲] نزخ :ك ء س [۱]

 روطهربنا: كس 4 ] را-اچ :س 4۸ ]لوبا :ك [۷] مو :ك [1] قبچرف :ك «س []

 :شوذخم:۱۳[2] هراپر رود :ك «س [۱۲] هدولب :ك «س [۱۱] وه :ك ءس [۱۰]

 راوقبجآ رطسییا هدارو ["]

 بیفتمد 8 6-30 یتیم



 يا ايوا

 هدنلح هللااشنا ردهقشاب یراناسل اما رثروقوا یناتک لحما بونک ندهبحبسم تلم

 راردموق یسوحم یالا ر هدنبهذم نایرطول نکل روئلوا ریرحت یرلناسل هدکر انآ
 یعی هدنبهذم هتشپاپ یرابهذم و ردیلجحنا بولوا ندیحیسم تلم یتسردب هسک اما
 هسک ردلکد یک یال [۱] هیناپشا كناباپ یرلنال نکل راردهدنبهذم اپاپ مرا
 یخد رانوب ارز  ردنشهولب.یسراف یراظافلا هجع ایرثک | ردلیدزغآ .تیا یاسل
 ترضح هرزوا یعدنلوا ر رح هدالاب نکل ردراشاک هلبرادال وا رهحونما ندمح رايد

 لزان هبی دواد نوحغودوقوا یآ روز بولج یزاس نونغرا مالسلاهیلع دواد

 اذه ) راروقوا یتآ رویز هللا نونغرا بودیا هجرت هیسمع نال یرلفح نالوا
 ۲] تیک شاد نآ سرابرد نوص نيف » ( روفاک هسم ناسلب روز باتک تیآ

 فاح [1] «راموارف [ه] تنکوپ [4] نتسکلس تنوآ نتسکلبهرلالع [۳] ردوج
 یسیع ترضح هلج رانانلوا ريرحو «نوصوص [۸] وقرب [۷] نانیجوف ندفوآ
 غاحنس یلجاخ رلنابهر عج یتح ردبحدم ؛كناهلع [۹] اا رو كمالسلاهلع

 هلی العا توص یسع حدم وب نکردیک هبهسینک ندهسنک هلرلنوتغرا و غاربو

 یواهر یحدم وب هللا بیرغو بیحع زرط رب اما رارذبا رذک ندرللوت بو وقوا
 تآ یسع ترضح ءاعد اذه) زولوا توہم مدآ ندا عاعسا هدنرلفدوقوا هدنماقم

 یلاع [۱۰] هتساب درو ولغ هتخیلف رتروفرلاد » ( هست باتک هجرت ینمی روز باتک

 نوا هرتام نآ هبراموارف [۱۳] تنکوب [1۱] هتسکلغب نوا تیج هلاع هتکلله را
 ارق رلالع نا رسمه تنوا تلود ردنکنر نیا [۱۳] یتسرق وزر سره سرس
 تنامهبن [1۷] تسلروتنامهبن [۱5] تسلرو [۱۵] تنامهنودنکام ]1٤[ نروت آ

 تنوا [۲۰] دنتسربن ترا [۱۹] نینیا تمردوجرو تنامه [۲۸] جوا تسخرو

 هلن رونغرا ناحق یروز رابررد ظافلا و « وارف «رام توف نکترف سوب

 42 [۰] تكس :۵«س [4] ردوچ : 4 [۳۱ تبکس کت :ك [۷] هنابتا :2 [۱]
 بوق :ك [۸] رانیجویق :ك ءس۱۷] هرام :ط ك ءس [1] تثکو :س .تنکو : ط

 تنکو :ط «۵ (۱۲,] هتسکلف ,:ل «س [۱۱1 هتسای :ك «س[۱۰] كمالسلااهلع: [4]
 :2 .[۱۷] تساداو : 4 [۱] تنامد :ك [۱۵] نارو ۲ :ك [۱4] شرق :ك [۱۳]
 بند ك ءس [۲۰] نين یار : طك ءس [۱۹] خوآ :ط ء 2.6 ش 1۱۸1 تلراو

> PANN حج 



 ای

 هلک جاقر ندناس هس

 صالخ بوقیج هتمالس وشرق ندنجما وص بوزای زمدلوغوب هلبا رییدتءوس هدنرهن
 هدن راخش اوت میم .هک اقح زاغلوار رحت کر مزایهلب وا نرلقدروا هلموش روق یرلنیدوا

 هدراویدوب هنیتح رلرديا ر رخ هلبا یتح هرزوا عفوام نرلالوزوو قامزوم هلج
 یا نروک ردرا-شعا یریوصت لارق رب هلسلرنش ةحسق لاکشا هلمتماق و دق كلارق

 لارق نوجیکیدتا ریرح هرزوا ققفوام شاقن داتسا یریوضتو ردیا نظ ح وریذ
 ... ]١[ ردشء| نیس هفولع شورغ هقجیلارق رزب بودیا یشاب شاقن یعدآ وب

 حدف ةَ یاس لصفرد

 ...تیالوونالا تیالووسورکناتیالواریز ردروکنا رلیضعب راودهحم رایضعب

 ود ردتل وډ سا قالب زوبنل | ك کیا زعلود [۲]کردرلارکصندالب کیسا . رارد
 نی-اعدا كلک:داکند هللارق هووقسم و هلبآ نامعلآ هک اقح رلردیا سک رحافت

 هجم و هدقدلوا دص لارف رب بولوا مدنا ىلا لارق یدب ردنلود نلاق رب ردیا

 هت یسیر, كلارف یدب بولوا نوذأم ندنآ بوشولب [۳] هلیروطهربنآ كنبراساچ
 یلارق هل و یلارق هچ و یلارق كنملف و یلارق هقراعادو یلارق زیقراقنود الوا رک
 لارق ره هد رعمنیح رد رلعل اب هنیروطهرینا یراساح هحم هله یلارق ولا رو

 کی هدنرانک طرح نکیا هلو هني اما رولک هنیدادما كراساج هل ارکسع كىپ رزوب

 بوراپوق ی رادوا هلبرکسع كی زوی هرک یدب كنیراساجهحع یلارقجافساوشرق هیایند
 كيب زوب هرک ییا نوا ناه یلارق جافسا ارز ردشعا راد هنشاب كلارق یناهج

 ووابآدخ نرصحو ذح كنیرکشل مرک یاب ردکلام هے رکن راترا لوا ر

 ندنراساح هحمع یتح ردراو کنج لاصتالالع هلیراساج هسم ردلب یدی یرکیزوب
 رلهنیتم عالق لداعم همیلقا ةعبس یربیه کردشلآ نسهعلف هراپ ید هددهملابیرق
 كدانددرد جاقسا یاص و هللا كر ر یتح یدرل ردا دایرف [4] رلحم ويد ىدا

 یلارق جافسا اما ۍدرارد قدیمرشیراب هلبا كرت زب رسو او

 واشطق یخ (س) ] کرد زلارااتسن الب کما : ك 1۲7 رایدید راشم 37
 .زاهسع :ك( 43 هلاارۇظەرېئا نالوایراشاچ هو : ك [۳] [ (م) روە زکب اکو مدیا

 راسم : ن

 ۷-۲۱ : یلچایلوا سس ۳۷۰ تس



 ناچ: ايوا

 عادعیج ارز ردقو یدننام [۱] هدرلتیالوو راید ردراید رادر راعس ال اهصخ رر و

 [7] یسهلکرب  رولوا لصاح نوک انوک تادابن هل یرلغاراو نیو غارو غابو

 یغوجنوبو یحرح هل ردلکد یحدبا تعارز قلخ اما ررو لوصحم هلک یللا

 بویمقجندناوبدلا یرللا یکناسهرخ نالبع دیقیب یغوجو  ردیحوبقو یغاجمو
 اریز ردهرزوا تلق هدنامز یرنک | یرلتیالو ندنرلفدلوا رللوغشم هترشعو شيع
 ناتسقلطوطو ناتسراجحیسابرآ و یادغوب هدنامز عیج . ردیسایرد مدآ یرهش اباد
 رولوا تمسنغ لہس یرارهش بولک ندنراتیالو

 Î 2 (:تالوک ام یامظع,:تمج نشو اتسزح.)
 6 عتنایمکم کک یادخب عنص فصورد )

 ... ( تابورشم عاوا رورپ ناح تابح نایرد )
 ... ( تاحاح بایرا هاکهریسم قحرد )

 ... ( تاذمرا غاب ددع هاکرظن رد )

 اشا هدنبرق یارس كلارق الوا ( ج هعلق تایک زتکنارهش هم فص ورد )

 ردلقبصم یک دغاک یناتخ بوک عردالمب وا راوید یک هدنفررطکیا كلوي رلردیناقوص

 میم هدراودو ردبلاع نشرا نواو ردراود الح نشرآ ززو یاح کیا كلوب وب

 رحس بواک هسیاراو رلشاق لماک داتسا ردقه ره هدرارهش یربغو هدقار و هدجم

 كلوپوب . راردیا نهدر, تشکنا رانروک کراشمزای راریوصتهدروخ یسهبنیم زاجما
 هلیحیلق كاع لآ هدنکنح نوغرتسا هدنخشرات ۱۰۷۳هنس كن رلودنک هدنف رطغاص

 ریست هلبا رللد مکسشعا ریرحت هوا هرزوا یتقوام نفیدلرق كلرفاک كسب ىد زوتوا

 بورقیرفاک رادالج هدنک وایعاطوا هدازیلورپوک مظعاردص یتح زاعلوا فصوتو

 هدمکح نملق ماسر داتسایرغ مکشعاراریوصت شملغی یکرلغاد یرلهشالو یرلهلک

 طیرف هن و طارفا هل هدنکنج یرهن هبار مزپ هدنراوید لوص كلواما ردرا زجاع

 هبار مزب هدعب نراقدلرق ندنحیلق ینامع هدتعاحش نادیم كنبرلودنک ادتبا هرزوا

 هلیکرب نلیک ۱ «درایدوب : ك [۲] (م) ردیللوا ( هدرتبالو رب رکید ) ییرغود [۱]
 .ردراو قیجا اهد رطس رر هرکوص ندنبیر ره كيهحول رس ترود رکیدو وش []

 حس 6 +



 یرلربقو یرلنیداق كنبرهش جم

 یشابیرازف مس ورا راس هللا دوسهلسهدایزنیرادال و اهني اما راویرلکح اك وح وک ردق

 رتخدیه هرزوا یرارابکشم یوسک نوجما نوساملوا رامورات یراوسک هابس قیحآ

 هلبا نالا قوجنوم دوخای هلبا وجحنا هرزوا یرلحاص هروک هنکلکلام رلرتخا هزک اپ

 ردبا هطاحا نرلقالوق ندنتل آ هدنرزرا كلنیرلحاص یرلهقلح شلوروا عنصم هل وکر

 هنیرارزوا ردلکد هداشک یرلهنس یک رلتروع كرازق و اما ردرهقلح یلیهاوج
 كنساوهوبآو راریکنادصف نوک انوک زودرز هداس ناه بوبمک نامکح هلفور
 رکس یرو رظنم بوخ لادتعالا فطلو لاج بحاص یرلناوسن هلم ندنتفاطل

 یرابحاص لاکر و لاح و نسح لاثم ناباتسنمش نورب ندددعو نوزفا نددح

 رتخدر یهو ردیا ناربح یعدآ یراراتفک و راتفرو یرلتاکرحو شینحیه گراو رازف

 كنیرالاخوردرات بش یراتیه كنيراوسک شالوا مح محو مح مج كرتخا هتفکشان

 راو یرازق لاثمو ۷ رکد رانا كشم كشر رک كس راو یمشاه لا یمهادیه

 نکردنکتروعرب هدلوب نا مدروک اشاع بم ر, هدرایدوب ( بیاجحمو بیااما )

 بوکح نشاب تآ لارف [۱] هسیا هلا تآ زک هسلک تسار هتروع لوا لارف

 لا هسلک تسار هروعرب لارق هتب هسيا هات رابساج رک او رکا تروع ندنآ

 بوراقحنسهقباش ندنشاب یخد لارف بولمالس یلارف تروع ررود بورشواق
 هدرایدو رداشام بیرغ رک لارق هرکصندکدنا رنک تروع بودیا مظعت هئروع

 راردیا مرکو مظعق هنروع هنقشع انا مرم بولواكتروع زوس هدناتسرفاک یرغو
 ... ( ناصع لها هنانز ءاسا لصفرد )

 ,.. (ناوغتبآ راجا ارو

 ... ( نادناخ ءام هاح فصورد )

 ... ( نادلب ضرع ملاقا هنهک لوقرد )
 [*] ۰۰. ( ناتسرام علاط نامحنم لوفرد )

 راطقالاهعساور, یببمز كرهشو ( تالوصحتاوهزس تاتابن تابوبح حدمرد )

 هسا هرزوا تآ : ك [۱]

 . ردراو قبجا اهد رطس ر [۰]

 ےس ۳۱4 تس



 اچ ایلوا

 - اردن وللارفصا یعوح o ka تیاغ کراو یرلب وب نالا یال آ رب نتمس بولوا
 لسلپم هلغالوازمتشدذک رساما زدحاق هحرک اقا یف عراو یراتلمر اما

 لاکسم یلغوا راسموف شاب نوک رب راهدیا وفع بابحا نالوا ممتسم اما مهدیا ری رحم

 معمط ءاطخ هجنروک هل راقادود لآ یک زارکو راقانب [۱] یا نوک نوک لمل یعالغ مان
 ناکع ر هنغادود لرمقح هک دتا سو ندنغاب نوک لمل هدرحم تقو بوشود هما

 هج غم باتف | هوب مدروک هرکوص مدتیا نظ شوا دولآ قرع بولک قرع
 ینا نیکع هعرلبل هدکدنا سوب یالغوب هکمداب راقب نزوکو نزوب هلکدس ودنک
 ندعا سوب هلببس الهتفشآ و هتفل | ندرابوبحمو بوم یربغ شما كدس نلک

 یسضاب لئام هییراص یرابوبحو یرلهرفک رایدوب نوحیکنآ مدنا تغارف
 مارو مر یرلدوجو تباغ ندنرلقداقس نرازو هلکدس اما ردراو یرادرز ءرهح
 باتف آ هح انثتسموزاتم ددع نوک رش ر كنيراساج هسع یاد نامزر رارولوا

 *یلستبونلک | هلبا رلنااین ناما ناوج باجخ نا بوبح هجم داز غوم یللثم بات هم
 هنیرارزوا یک یرلهن ادمیندرانوب ( ناو یابق تفاف نارد ) قدرولو رطاخ

 بیش و بید هنیرلجما اما رلرک هلقور یلهدنکن زسکی ندهقوح نوک انوکو ءایس
 ناتسرفاک راس اما راریک نادصف باقرحو زودرز هرخاف ةشُقا نوک انوکو فابرزو

 نیشرآ ررب هد یرلکتا لج ردلکد ریصقو قجارد یک یرانادصف كني رلیرق
 رازمک نود الصاو ردلوب یک یرانادصف كلکنا كنيراشیورد یولوم بونوروس "

 [۲] ردمنصمو رهاوج یزلقاشوق ایرثکا اما رلرک شوب یاپ یدابق ناولا هج
 یراهنئس هلج كرلتروع نالوا ملاک ادعام ندرازق نالوا یللکش هرک اب نکل
 قالفاو رام یرانادصف روکذم نکل راویرلهننس قارب یک راق ضاب مکر دنایرع

 هلج یرلقاشوف نلاق یکیربمجروبلق رر هدنرالب بویعاشوق یک یرلتروع نادغوبو

 دنسپ لاخ همروا نددنبل ودضاس هدنراشاب وردراتف اقدب بورتسوکر وساقیرات روعوب
 .تمکح اما رلرکهیفع[۳] لنافتساویلوجحنا و یهاوج هلج هرزو ارل یلشق همرواهمتح
 £ وروتهلح ردلکدیهم ردقم ولطیک یرلکحایاوسنمور یرلهع كن رله انزرایدوب ادخ

 لنافتسا یلوجتا : ك ءس [۳] ردمصم : ط <( ك ء« س۱۲) ییاکی : ط (۱)
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 یضارتعا هتسماساب یال ۱ هلبرلشا ادنمش كفاؤم

 اشابیمعامزب هدعب . رلیدلواشاب شوماخ بورد یسیسرارفاک هل هدمکیدید [۱] كدعا

 بودیا توعد هنیروضح ندنسانص بودا عامسا مرلهضراعم و هل رب ز و لارف

 بودا عایسا لارق زعراهضراعم هوکویو یدتیا ناسحا نوتلآ چوا شملآ «رقح
 ید ربقح بودیا توعد هنیروضح یرشح لارف رابه هلمذا كزمدنفا اشاب یلعا

 لارف نامز هح بولوا یللکش رولوا یحاصم لارق بوروطوا هرزوا ابرهک ترب
 نام وق هلسانم یجتفیسهعلق راون وا هدعالک یاتنا نوکرب  كدنا تفلا نسح هلبا

 صالخ ندنکلربسا كنادوق مان ناوشحژ كعالغ مان ینبس نالوا رسا هدنتلآ
 هنادویق نوحبساهب كعالغ بوردزای هطنابرپ لارق نآ لوا هدمکیدنا احر نسالوا

 كموح رم مالع بولک مد ندک هرکصندنوک شب یدتک بوردنک شو رع هسکرب

 موح ص لوا نوکرب موحمالغو هلیطاص وب حالس هلجو یرلبایساو حلفو

 لوصو نغامراپ هجرص لانچ كنلا عاص بوجآ نربق نوک یسترا ندنغودلوا
 هدیشورغهسیکرب بوبقهیوطق ر هنجشازوط بوسک نغامراپ هحرص لاتج هني كنعایآ
 نرابابسا هلج و ین او نراقامرپ كءالغ موحرم ربقح بورتک هنیروضح لارق
 نساهب كمالع هسک رب لوا بودا قلراکم رک لارف هحنلوا ضراع اکبر هدکدروک

 ناهج بولپرآ ندمالغ راریو مبحشرب یک یسراپ غاد اما یدتیا ناسحا ءربقح
 هب بودا روطخ هرطاخ یراوزرا تنمک هناتمرفاک لارف ید بولوا راد هما

 [۲] ردقلوا (ینادواج یاوه بوخ نایبرد) مدلوا لوفشم هیاشاعو ریس هرجا م

 ردراتسردنت یتلخ عج بوسا هدرهش وب یییرحسو مسن داب ردفا
 راردشعض هج رک نی راکت هلا زهرو تضایر سم لاک یرلهلوقم لاحر

 هلقر هابس یسهرفک هل اما رارولوا رمعمو نسم تافو رد رلتسردنت تیاغ اما

 رلرقط یرللت [۳] تاعو یشوقهود هرزوا هقباش نوکانوک هدنراشاب یحواب كنرفو

 ییلخ هله ندنتفاطل ثكنساوه ( نابوبح ناناوحو رپ یور كنر نابرد) اما

 قاشوب یک [4] یسهجاش قالوق هیاغلاةباغ یرلاضعا سانتو ردضابب یروفاک

 ردقو هدنسهخن (ك) هلکون [۳] ردقاوا یساوه م:.4 [۲1 دادا شمار 1

 یسهمحش : ك [1۱ (م)

 — ۳۱۷ تن



 یلچ ایلوا

 ناقلقو شکر تو [۱]هرادغو جلق ردقویویهاشبوط ددعییاو یدیاندرلریسا نلک

 بودبا نیز هرلبرع هلم نرلقاجم یحشا شموک یریا ردقوبو ءالک هرزو هرزو

 هكربلارغ بولوا داشحرف ار همالسارکسع هلعانغلام ردقوبو هلباتببصم یالآ رب

 هبشوف لودور نالوا رزو شاپ هلبتمذخ رب كناشاپ بقح نوکیسترا رلیدتا روبع

 ناه هغد یراشاب نلیسک بولوزو هدنکنجهار كزس یلج ایلوا یکدروک هدقدراو
 یراایلوا وریندنامز ردقلوا ردا چوآ یالواهدیار یناعقاو كنجلوا مدتا ری
 چوا بووق هسر بودا شارط ید نرلحاص نرلشاب شارطاب كرلەدرم كزىسو

 [۲] رلیدرتک هلایالا وند رانسروک نوک ینوکب بوقاب منم که مز ور ندیآ
 زکیدرف E رس هدنکنج هار ثالبوس هرعود زکسروس ینانا مو ی یسع

 هرب یزبس قادها راویوا تمعنو قدرف هدر ید لوا كنجرد یزسزب هسخوب
 اشاب لیعمسا هرکص اوا هزیمودروا بولآ مانع لام ردق و و هلک ردقوب هرق

 ارز قدلواقرغ هدنیوص هبار هلل صا هللا بونود ورک هلبریپدت ءوس كناشاپ ځاصو
 ندرفاکو مرنرکسعو ررزو و مرالوغوا نک هبنوا نیوص هباروب زعابلس ناطلس مزب
 یدشما اعد دود نوسلواقرغبولوزوب هدرانا راک هدودح مزب نره هبار یخد
 هكزسهسخو یقدلوا قرع هیوص بوبارغوا هبالب بوناع وط ناصو كناخ ناهلس زب

 مدیدهل وسو عود نوا یسعترضصح هيا زکیدرف یز 3 قدالرف هلا زکحلق

 بوراقحند وصیزکب راشل € بودا قرع هالا یزیس قوب ںودہافاصنا هدرلت

 مدنيا رقح هدن دد كجو یدمش بوق هرس ر هله هلراشاب زمغیدرف هدنادسو

 ندحلف هروکزوک نایتسرخ كيب یعرکی ندزس هدنکنج تعاحش نادیم لوازب اما
 نوجما هرفط هزیکیرلبرق زسرانابتسرخ لوضف زساما كدعا یالآ الصا بورک
 ۳ کا 31 هناوصااسا وا ترشا يالا بودی هاب “و لپس

 سرت و هدڼف یدیو هلبراهک كرانلبرق ندزمجلف مزب هدنسارح نوغرتسا ندکجرک
 یارح 8 راستا مظع یال آر هزکبا هلزکیرتنادوبق نالوا ربسا هدننادنز هاخ
 یالآ هلک جه بولکود هنکوایغاطوا مظعا ر زو هلک كيب رک ی کد هوا

 زکیدروتک : ط ء ك3 ء س (۳) «رادق : 2 (۳)
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 یتماتناو یال ۲ كرهنک نیراشا كرمرادتپش یهدنکتح هبار

 ت و رارروا هرعن یک نالفو نالسرا و سراب و ربو دروفو لاقحو یلتو

 هاکس یک كشا و نسردیا نط رشک تا :نالع نامز یرعههنثک بورزا اب

 نراتنطیش رب یقنق لصااو ررک | کشا كلاحد ایوک نامز یرلفدرک ۲ هدنمأقم
 بوسلس یامروا اوز بورسا یکه ود هلباقمالوا هود هدنراتالو اما م هديا نایب

 بورسا یک هود بورو شاق پوطرو هقوج پوط رب هنشوواح یالآ كناشاپ

 ناسحا رانوب نول آ زوبنداشاپ ردراهرفک دعتسم لصاحما رایدتبا لیصحت یلروک
 شب هباشاپ یرزو لارق ماعطلادمب بوناوآ لوانت بولک ماعط كوس هدعب بولآ

 رسا هدنکنج هبار تورو یربسا د تما رفت یعرکی و شور را هک

 کوب هبرعوطنحرب و یراکنفو یحبلق نالا کوب هبرع وطنحرپ و یدید ردراتلوا
 كدلک تسار هیارک تیم رب هرزوا لوب. نکرلک هزمتانق هن بورو هقوحو سالطا

 چواهلبا رافک ردق كيب نوا یالآ و رکم ( [۱] ادایواو سوحنم یالآ ناسرد )

 لام كزعرلادهش نالوا قرض هدبار رهن بولک ندر, زمکیدنا كنج هدبار لوایآ
 ندوص نرلهشع كلزمرلادهش هل بورقبح ندباررهت یلکو یزج نرلءاتم و لانمو
 ظفح لماک یآ چ وا بویلزوط بودیا ادج ندنرانت نرارس بوراقح رارافک
 نسروک اشا یا بورشود فداصم هننوک تفاضوب هدقدراو هجم هح زب بودیا

 واوا دیرج بولوا رادربخ ندراکوب اشاپ یا ناه نکرلک هلا یالآ وید
 هاشاک وربس هلمرلمالغ بقح وم هدکدتک بوقخح هف رطرب كره ودنسهناخرتهم هدنلکش

 هبرع زوبجوا و كنفوت هرع زوجوا ژ تآ ردُق شقلآ كسب چوا ادا مدلق

 رشللاو رقرق هدر ره یرلهلوقم هناخهج یربغو یراهلک بوط زمغیدقار هدراغاد

 یدی و یرالوواد هاخرتهم كراناریمریم ددع یدب و رلقارنع قرص راطنقو یعرق
 بودیا هزن شیارآ هرزوا راقار نم ی هدنر الا كره رفک رر یرلهلک ددعشقلآ كم

 راهرفک هرزوآ راقرص یرلقاربب یزعرقو یراص و لیشی ردق كسب ییاو رایدک
 یرلربسا اما رلیدنا رذک بودیا ینشآ شاب :راقارب و قاحنس هل بول آ هنبرثلا

 وب رلریسا کیدرو كنيریزو لارق هدتفاض رکم یدیا قوی هدنادیم بودیا ناهنپ
 ۱ الواو : 2 6 س (۱)

 — ۳۱ سن



 يبلچ الو

 یس؛,د هدقاروط وروف هیارحص هبارحصو هکس هکس هرزوا یشاب رانآ ریش

 هززوایرللا کیا بویلفاجوق ورقوب شابو یفشآ شاب نرلرربو یدراوزک هرزوا

 كنيرب ویلوقر كنیرب یئدو نکیا هدنغاحوف یرروا هدقدلورو بودبا عاسو صقر
 یدنک ابوکر ءهرفکه رخسم هاو  یدرلردیا عامس هلا كنهآ لوصا هرزوا یغایآ رب

 هدورلبایزوب بونود هدرا یرلقایاو یرللابولوا [۱] خسف بوقح ندنرادوجو

 هنتسوا ینرق نکیایغاب یرلقایاو یرللا كنسیکو ردک كردرکس هدورک یراقایا
 نراقایا .یرلدرک اشو ردیا عاس بوکس هرزوا شاب یهو ردک هکس کس
 قولخم ایرد لقایا ترودو یلشاب کیا ایوک هرزوا یرللا رشکیا بور هنراربرپ
 هلاو بوقیج ندنسهرتادلقع نمهلج کرایدرتسوک رلقل زاب هدیعل ردقل وا هدنادیم یک

 كرانوپ الوا مدعا عاټسا ندموق رب کراو تفرعم انوکرب هدرانوو قدلاق ناربحو

 یک نوصمص یک کرلردیا کنج یسارخفارخ كپوکرب بولک هربیرب یشنوا یوا
 ندلوکمدآ هدنراکدتا هایرف بوزوا كو كو كح كج یکن ضز وف یکو یزات یک

 جورج یر نکربشلاد ایوک بودیاكنج [۲] بوشلد بویلرخ هلبرلرب رو  رولوا مات
 كمدآ هدکدنادایرف وید مایآ یاو هلمالاحناسل ایوک نامز یراقدلزس ندنسبجآ بولوا
 لحهنیبندنشاباب ب ولکی خد ع رص لاکر, بولقهلصقایوک بو كلتنج یک بلکو ردک یلقع
 ندلوکمدا هدکدزکیرسرس بورقیح ناد بویمهدیا عاج بولرک [۳] نده
 هدن رلق ود ولوا یک رلبلک شمرتپ نبحاص ایوک بولک هریر, یسهج و رولوا هتسیمد
 بوشونب بوشکود بودیا كنج یک رایدک و راقلاق یرلیوت بولآ تشهد یمدآ
 مالک لصاح رولوا رورسم مدآ دک یراعاضوا یدک بود خسف 2 بوبل وام

 هنناوصا ثنسهلح هسشعا قلخ قلخم هنوک كيب ردق یه هدضرایور یراب بانج

 هنیرلانزدلو هجمنوب كميا تکرح هروک هنیراراوطا و عاضوا و بودیا دایرف هروک
 بط كنسادص كقوله ناه اما مشمامروک هلو هدماوقا یربغ ردصوصخم

 هغرافو سوواطو نالبجو كدرواو قوواطو زاقو سورخ اصوصخ رارروا یک

 ردبّقبط ناه هدکدنوا یک یرا-شوق اصآ یرانصو قواط هرقو لیلبو كلبلو

 ندهصمم : [۳] بوشالود : ك [۲] خف : ك [۰]
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 پوط جاغآ

 که دورک هديا ستا بوق بیرق هنسوبق هماقرب هلففلالع یوط جاا ناوحوب
 یوطهلبا راکرد نرس ماج هبرع بولآ شتآ یدوراب كنهنیزخ نالواهفرط ندهلاف
 ید یسهنیزخدورابر, هدرا هرکوب بوروتک هنیرانک قدنخ دوخاب هنس وپق هعلق
 زوف نراوبد هعلق هن بولآ شتا ید كوا ناه ردشمنلبقص هلسهلک بوط راو

 كاپابو نس«ءلق قنا بورک نمشد ورا بودباعلف هدتبلاوبق روقهزاوردو ردهنو
 عونروانکل زالت یربغ رلتآءرکرب اما ردرنشنآ هللا پوطناوحجاغا هلب وب نسهعلق

 ردقوب یسهربثک لمع ردق پوط ناوح وب بولتآ هرک رش نوا روا پوط جاغا
 اما مشهروک رلپوط جاغا هدنسهعاق راوسحو هدنسهعلق [1] نیس هدشالو لدرا

 یریزو لارق نوک یبترا ندنآ  مدمروک رلپوط منصم یک یهدنسهملق ج. و

 هر ناتو خار ناتسک کارا ہندی توس ۾ اننا ےک اا
 ةنساكو قانح ىروفغف قبط كيب هوهقلاتحت هدرحبس تقو كر دشا امظع تفابضرب

 یلرابب كسمو رالخر هنوک انوکو رلهربخو تابکو حلما یرکس هل هللا قوم

 رانابرطهورلهدنزاسهنوک شم ناهروطفلاد عب زالوا رببعت مکیدلک راشجاعم تایوقم

 رلافصو قوذم شونوشعوبرط ردقلوا بودیا رللضف هدنماقم یواهر هله تولک
 مور الصا یرازاس كرلهدنزابم می اما یدیا یسلجم ارقیب نیسح ایوک مکیدنلوا

 كازوس قرح تياغو ردقو یتماشم هنیراتوص یرلادصو هنیرللکشا كنرازاس

 نوک انوک هدنماقم یواهر نانحمه یرلهدنناوخو راو یرلتاوصا او شوخ

 ها رانیزح تاوصا یرلتافینصتو رللجزو رلوق یلتاعرت هلب رالوصا [۲] فرمشپ
 هرخسم ردقلوا ( ناکحضم نارمشقو نادلقم راک باح ) هرکص ندنآا راددوقوا

 وقصمو هجو هلو جافسا یرادیلاق عه نکل زاغلوا ربعآ کراو یرلهرفک انز دلو

 یراناسل نرلارشوعسوهلماعم هلیرات روعو یراراوطا عاضوا كنموق راحو یدوهبو
 هنوک زوب هم هنیرلزویو بوک نرابابسا كموق هلح ناه اما  راردیا دیلقت هرزوا

 رایش هدنسهبنرم رجس هداع قراخ اما  رلردیا قیقحت بودیا دبلق بوک راتروص
 قلخ [۳] كمورو هرزوا قایایلاعتهللا یمدآ ی الثم  ردلکد رشب رودقم کرلیدنا

 هللا كهورو : ك [۳] ورشپ : ط ء ك  س [۲] نیس : خ « ط 1

 س ۴۳۷۳ س



 یلچ الوا

 يجرم هناخهبجوب ( پوط چاغآ عنصم راث | تربع لاکشانایبرد ) درک

 رات آ شاط هیفو رزویو رشللاو رفرفو زاغیصمدآ رر, هنر, ره کراو رلپوط جاغا

 ندجاغا هرق یسهلج اما راب نوح یادخ نرلرصحودح کراو یعاونا ك رلپ وط جاغا

 اهمو رضاح کبهح ردرلپیوط ندنجاغا امراصو ریشحو قادو شدو هطنصالپو

 نفی نفی یرلهتت پوط ره هلباراربچ رویت یلیزایمر هدنرلهتخت كنیکس هج بورود
 تخادرپ وک یسهتح یرللوراووص ایوک رداکد نوزوا ردقل وایرلتماقودقاما ررود
 قادو شد پراص یک كرد هدکلناو لب مدآ ینلنلاقاما  ردرلهتخت یلقر بونلوا

 لالایفبوبوق هبه صرب یندبو یدرود هیهدیمپ ةفاسمر, هدلحم نیح . ردیراجاغآ

 یسیضمب [۱] رلطا ءرک زوطواو یعرکی بورک نرلرب رویت هدهک رعم نادیم

 هڪ . راران ۲ ید نرب بوغارب ینآ رانی یسهلافو یزغآ بولتآ هرک نوا
 كنوب ( عفدم پوط جاغا رکید عون ) ناو رلپوط جاغآ هنوک وب ددع كيب
 ندنکوک كنجافا قادوب شد هني مکسشفلوا اشنا هللوا یسولیح ةعومم تيه

 [۲] كراو دوخای یک کبد یادغوب دوخای هجیلاع ندنسهنروق ما ایوک
 یدق مدآ لقاشوق ندر, یللا قرف هلبا راربچ روی نلاق یک یرلپوک قچآ یزغآ
 جاغآ رب وا  ردهدنتلآ یرایلاف كراپوط جاغا وب ردق رافص مدآ هنجاو  ردردق
 ډدع رحوا رشکبا هدنریه كنبراریحروعو ردلکد هدنتسوا یتایلاف یک ر اب وط

 هدرلرب هلج راو رلهقلح روم ` هکود رزوطوا رشیمرکب هدیوطیه هل راهقلح روم

 ناه ردقوب یرلبرع یک رلپوط جاغاربوا كيوطوب اما [۳] ردرلهقلح سشلکود هلسب
 لوا ررود هرزوا راقازق هتخم نلاق نددیلپ .یرلکوتک هشم هرق ردق [4] رلکرب
 هرزوا رلهبرع یلکلرکت رشکیا راو یرایلوق هقلح یوق ندروع یخد كراقازق

 شلویوا شوب یجنا هبهبرع هرصیدرآ بویلغاب هلبا راناغروایرلپ وط ناوح جاغاوب

 هدقدلت آ پوط رلنرسوب یک راکنشف یناوه اثم بویلغاب یک قوریوق نرانرس یک
 [0] هدبحم نيح ردرلکرد [ه] ترس ماج شوب یجما  زاموق هکمتک یرک وب یرکا

 : 3 [۳] كرا وو: طة كراج: 6 ك « س « پ [۲] رزواس ۱:3 1
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 ىسەلىقاي هد ۲ كل هساز ب

 نرلطبرو ظبض كتیرلودنک بودنا تسابس بوود یروعوت راک اج شما هب از
 روبغ كرةديا ىلضف هناخرتهم بونا رظن اعطقو الصا اشاب رارتسا كمردلس هیاشاب

 رلغاد هدتسابس نادموب هکنوخ قدلاق کما اشا هلنا نارای جاقرب ریقخ هدکدنا

 شش آ بولی رانودوا هدتغاس نآ بودیا را ثقا ندرب زوب هج بولفی نودوا یک
 نک دننآ رم نیک ناخ عارف افرا ۲: نام هتل وا هتسو تاک القا نو
 قحالاص مدآ و ناه یدنا راسا رنز هله هرب یرلسا كفحنلاص ینبم ندنراکرد

 روط هدر, رب یراقایاو یرللا كنزوع هریقفو یدروطوا بوقبج هنشاب كانیرلکرد
 یاتفو دایرف بوروطوا تروع هدنتتواكن | ندرومت خد ین قختنلاض لغاببوط

 قرقنام  یدردبا البواو ودردق و مرخ ندکلهشخاف رلمدآ ناما توقع هناا

 یک رااص قحنلاص یعایاب رانامای دالح تسدرزو تسدوبد تروص یابز ردق یللا
 شتآ هرکه بورقیخ  الفا هلاصهاص یتروغ هلبارانالوف مدآ رتشکیا ندرترود

 كحشودهنجشا شت ۲ تروغ رخآ بوقیج بورک تروع اوهرب هنجما یولع دور
 هرفک ناقبح هنشاب قحنل اص امدقم ناه هخینغبحآ اوهر تروع هتسهسدنه هنر

 ندقاحنلاص تروغ هرقحادخ تمظغ هنر ووف ینکتهت یرجنز كفحنلاص هرکرب

 دایرف تروع هرقف بوشود هنساتروا ات كشت | قارحوا هداوه یک شوق بوقنخ

 نارظفو تفت قفاص مدآ "ین رکم ادخ ؛تعظع نکر اواخر واعر راک راج اراها
 [۱] كرد رزو رزو ندندوجو كتروغ رلرابشت | نوک انوک بولوا لغاب یک یا

 مدنا بحعت بوروک نقیلجنم دور شتا نوکلوا ریقحوب  یدلوا لوک بولاي
 هحشتآ یمیهاربا ترضخ كنيمل دورت هدر نالوا راصح ما [۷] هدفرع هجرک
 لصاحنوقیلاعو نیقیلاقحو نیقیلانعهدنوناما مدش#ا اشا نرللیم قيلجنم ی ودنآ

 نوکیستراندنآ  مالسلاو مدروک [4] قیلحنم هلیتانهمو [۳] تنوعنهلج بودیا
 یسهباخهبج عه كنس ەعاق ج هس كن بولواتسود نه تیاغهلاغواكلریزو ازوز
 هلکوآ هنحما همظع هناغهجر نکردیا اشاتو ریس نرلپوطو یرلتامزاولو تامهمو

 [ (م) ردیللوا ( هدهفروا ) هکمردنا نظ ] هدهفرع : ك [۲] كرد : ك [۱]

 قینحشم : ك ء س [4] تنؤم : ]۳[ 
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 اجاب

 نیعلاهفرط سانلا*اللم ىلع بوبشا هیسهبس هنیراتسوا كرام وخوط نلک او یراداتسا

 نوواقو زوب راق هسلحم راضح هل بوس رلابشا یریغو رلثوواق نوک نوک هرجا

 ردق زوطوا یعرکی ندنرافطل العاو رلیدنا لوانت سکه بوردشلوا رارابخو

 یاده ناول هنکوا یسدلاو لارقو اشاب هلا رلتمس [۱] هلش ندرازو راقو نوواق

 زوج وااشاپ هناولهپ بویعیشرباشاپ بویندرابخ یلموخوط یسدلاو لارق بورتک
 باخ 6 اقحاما یدنااعد بودنک نادنخو رورسم ناول بودا ناسحا نوتلآ

 رقح یدنآ راتفرمم صرع هنوک ردقو هدتعاس ر مکشعا لماک داتسا بارغو

 هدنرهشهبطرق هدنبمز برغم بولوا یسدمدآ جولوا هدناتکنرف مدنا لاوس هبودنک

 تلمبودبا تفرعم لیصح [۷] ندقلاخادبع خىش هدنرهش ناو هدارهش هحنطو

 ندزعراقانقمز کردمرا نابایخ غابرب یغاب یتهدلاو لارق و اما یدید مندهحبسم
 هبامس ج وا یزاسیونیع كهاروب کردعدآ كس چ وا لماک هجثراو همام غابلوا
 زدقو یارو بات كبات لاک باتق آ الصا هدنس-هیاح كرلامنم تخرد شمکح رس

 ڭراهارو وردشلکدمرزوا بیتر رثالاب تخردره مردلو یرلفرط ییا كلراثخ ردوبو
 رزوب یارسو غابربیه عردیرلهضور كرلءرفک رابکں ابعا یللثم قادص غاب ینبفرط
 شک د لبا هسدنهیرج یشقن [۳] جر دص یسهج كراغابوو زالوا هنسهنزخ رصم
 ۰ هدغابوب  زافلواریرحتو فصوتو ریست هلبارالد راو رلنوک انوک تارمثم تاراحشا

 هراناوطیرلهراوف راو ردناورداشو ضوح و یناقوفو یناتخت رصق هنوک زوبهع ید
 راردهدعآ نایرج هالرلوص ناورداشو یرلخرح منصم نوک انوک بودا باز

 ر لاثم هعلق شعا لاقتا ندنرادادحا كراساح هنب هدنبرق یاب یسهدلاو لارق وو

 ناسلهدنتحدم كستاحدم رکا ردزجاع مدا ی ندنفصو راو یسوزویصآ ةجاب

 هني ندنآ بویب نمیظع تفايض رب. هني رصملادمب كئسانا لارق ندنآ ردرصاق
 هد داور ( دورع سشلآ قشعنم هاک امام نارد ) یک رک كزهدیا لصف ضا زم

 راررودبوردنب هفحنلاصر هبوح تروعر بولوا ع رلهرثو هرفک كبنوآشب
 تروع و رکن شما لرکرلهسنآ هشتآ یتروعو نوجا كمردنا شام هاشابرکم

 جی رطش : ك [۳) ندقاللادبع : 2 (۲] هلوش :ط. هلس : ك [۱]

— ۳۱۰ — 
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 2 ی ی ی ر

 راهحناک | ىلاخ

 ندرلاهردژاو هنجاو نابابلوغو رلود نوک انوک نالوا نايا امدقم بونیروک مرا

 هوقو دمحو کتو یتلخ مور یالار_ هدنسارو كنهدرپ روک ذم بویلاق ناشنومان

 قالخ لصاحملا كيزوا و رااتو وقصمو دنسودنهو محو ماشو رصمو رامدآ ییهالک

 هل رلبایساو لاکشا یسهلج هسیدنا قلخ مدآ ی قولخم ردق هدضرا یورو مام

 تبح بروطوا .هدننلآ تجرد یه یک بوزک یه هرجا مرا غاب بولوا یهاظ

 یک الویه ناه درازا ماکت هلبرلرب رب بویلوا قطن هدنرب كراتوباما یدراردیا
 نادوسو سفو ناسل ویوق یررو برعین ز هاساما یدرارزک بوقاب هنیرار رب

 هق وهقنامرقو [۱] یلوحادو ینرویامو ونفآ و ناتسحوفنابرعو یعوق هراغمو

 یاشاغ) یدبا قوح تباغ یعوفیدنهو شبح هل رلب معهرق یوق روفو [۲] یسل
 ماوقا نانلوا رک ذوب ندندرآ كنهدرب روك ذم ؟ردلوا ( تفرعء لاچ یفز همظع

 رلعصق و رلهساکو نوح كیبزوي هرک هم رامالغ باتف آه هنوک كيب هڪ هبهرثک

 ندندرآ هدرپ رامالغ هرجا رلهنکت جاغآ و رللکشکو رابدیزو راروحمو راهبلعو

 یوک ی وک ر لنو بوق هنکوا لراف رح روک ذم بوبشط رانوک انوک ماعط ردقلوا

 دابزو ماخ ربعو كشم كماعطو زافلوا ربع رلیدب ماعط ردقلرا بودیا تیم

 هم ندنایرطعیوب بودبا رطع۰ یز رلغامد یسهحشار نیحرادو نارفعزو بالکو

 یک یعاعط ید طایص ندکحرک بویلق یرارارف هماعط بودیا افص زع رامدآ 1

 ماعط هڪ بودنالاّوس ند زءرامدآ نا ماعط وب اشاب ه دول رلب دقل اق بوی یراماعط

 یرحا ند زع نغآ بوبنکح اما كدب ماعط كس ر اطلس یهالاو هدک دید یدیآ

 رایدنا باوج رلمدآ مزود زجا یک شما ینسەمقل رب الاح نالایااما یدررک

 یراکدیادخ قولع هج هحم ۲ كنفوتر بولک هتبحم ندیم هن ناولهپ لماک داتساهدعب

 هورک هنیدرآ هدرپ روک ذم بولا [۳] یراروجو یبیتو ینسو یرلنوخ كماعط
 بوشپابهنیزرر یرادوجو بودیا عاس هدتبحم نادیم هني امدقم هدمب ریدتک هورک
 هلب رابنا وام تمسک هنیرامالغناقبح هدنتمص اهردژا ندضوح بوشود هنا ضوحو

 بوک !یرلموخ وط رابخو نوواقو زو رقو قاق بویلوص ینیمز بولک همز, نادیم
 یراروجم : 1 [۳) ینن هنپ : ك ؛ س[۲] وجاد : ك س [۱]

 بس ۳ و ٩ ے



 یلچ ای
 نیا دایرف راجاشا زو هح بورکسوب ندنرلنغآ یرلدورع شفا هرزوا

 هحنشا هرجا ضوح بولآ هنلا نرکذ .رکرب لماک ناولهپ ناھ ( مانب یاشاع )
 غاب كرمدیا مطالت بولک هشورخو شو> یک ایرد ینوص كضوح ءرکر ناه
 یسک بویلثاب هغامقج هرلجاغا رلیحاشامت هل ناه بویلشاب هکموروب ایرد هجا
 درجووید ردایمیسلعزروبل وا قرغ هکمدروک ریقح بولناب هک ءا رارف بونب هنآ
 وص یخدهدن ] مدراو هناي كناشاپ هل.سهدل و كلارق بوياق لمح ًاماہدد [۱]رو

 بولوا ادیب یرلف ولخم ابردردقلواندایرد نالوا رهاظو هدکدنا رارف بویلشاب کلک
 دنا رلاشاع مظعلرب بودوبنرارب رب ؛قارا ووتنرلرب بودیا راک روانش نوک نوک

 ندجاغآ ربهنسهشوک رب كن هجاب ب ویو روق ه رجلا رحم و ل.اکناولپ (رخآ یامتربعربس)
 هرکرب ناهبورواو د ه رشط وقجه رک ر ه هدرب هلااصءیهدنلابورک هدربر هجاغآ رب

 ناقلقویرلطون ہرا رانح هدنرللا كرب یهمکین وک ا وکو د مظعیال آر ندهدر یارو

 یربیهگرلناباسلوغیشدءورکرب ندنآ . زلیدنا روبع هلا یراحالس تال او هبراحو
 یلقاب هود یکویلنابطلفیسیکو یل هج نالسراولقالوقلیف و یلتیههدآ اقلهیجح ررب

 ندنجما ایردهفرطر قرارفنرار رب و قاراروا نرلررب هرلحالس هدنرالا یخد رلنوب

 ریرح رر نرلقدلوا نایاع هنوکهن مک دورو یرکسع هنجا ندنآ رلیدتک بوک

 هدنرللا بوک بابسا یرلهما رصم یمهلح قاحمآ رولوا مالک زاردو لوط ما
 یدک یک و یقالوف ناحبس نا زودم یرلزوک بولوا یرلهراپ یصحو شماق ررب

 بانج لصالاو فای نالبرآ و نشاب قلابو یشاب شوفو شاب مدآ یدو لقالوق
 ررقم لاکشا رر ندن وضع ق ول یههدنم وق هنج او هسیدنآ قلخ قول ر دق هن هدض راعدا و هللا

 بولوایک یشابناسنا هنی[۲]یثاب كنکیب هجو یک نانا دوجوهلج یرلندیامایدیا
 كنيرلن ورویو راویرازوکر ودمرنابق بولجآ هنناببویعابق بولبجآ یک ناسنایرازوک

 هلیرارب رب رلهنجا موق شعوروک هللا لاکشا هنوک كيبزوب هرکزوب قوب یراکرده روا
 رومع هفرطرب یخد رانو كرهديا [۳] تایرخسمنوک اوکو قارشووقو قارشوغوب

 غاب لوالاک بو وروف ایرد نالوا هاظ ]٤[ ندضوح (رکیدیاغربع) ند آ رلب ذی ۳

 ندضوح لوا : ۵ [(] تایرخس : ك [۳] یرلشاب : 4 « س[۲] ممرو : ۱[2]
 < هد دیر وهم

 اس سا نیش ی در ارس تست تونس رازی زر اتش ین نوت نت یک



 رلهجناک | یلایخ

 زوو شور رمشم ر هرلناوا هدراکرسو هرلهف رفتم ددع یللاو شویغ ررب هنساندا

 هرف «جنلک ندلارف یرتفد نیبمآ هفولع شورع عبر رر. هیموب هرایحقللوقهرف ردق
 ید یرتفد هفولع عبر رر, ه دنامادخ مومعلایع هدنرلکدتا انغتساو زات رام وللوق

 یدلک یرتفدشورغ رر موب رههنرارتهم راکنخ و هرانلک هرات | راکنخ اما یدلک

 اح مراشا یا مالک تیشاما  قیقوا لوتقم هافصو یون و 0

 ضرع بولوایلهلصوحو قولخو مرک بحاصو يخس هدرایدوب نالوا ندنهزاول مزلا
 مئلو سسخرب یارک | ةلبذابعلا ردکرک مدآ ردهزوک ینیبم نید تربغو یهاشدا

 هنیزوس الصا بوبعا تزعو تیغر الصا هسرولوا مدا هفسو قسافو جولو یدو

 .لاصف و شاقن هلبوایرافک كرایدوب ارز راردانیوا یک نومیم بوتا رابتعاو لمع
 .مدنیفک و تیهامهنندننانکسوتاکرح شدنج شور كمدآ رب عراردلاخدو ماعو مامذو
 اردا لع هروک هک بولب ینغودآوآ

 را ههظع تفرعم یا ربع هاک اشاع نابیرد

 تفاض رب هدنسهحاب ودنک بیرق هزعراقانق یسهدلاو لارق هاشاع نوک یست را

 يح زالوا تفیصونو رسل هلا زید مکک دنا راشاغو ربس ردوا ا
 نکردیا عام یمالغ کیا نکرلچ مودقو فد بولک هتبم نادیم هرفک ناولهرب
 .ترود رللوقوکیا یشاب بولوارب یرادوجو كمالغ ییا بولیراص انی رع هنیراربرب
 :بوشود هنحما ضوحر [۱]لرهردنا ودنامز یخ بولواترود یندیرلقایآ و

 .یلهدوک اهردژا لو لوب یرلهدوک و یلشابمدآ مالغییا هرکصندنام زرب بولوافّاغ

 ندنرلزغآ كنیربره بوتق هنیرار رب یتلخ هدنجا هاب اهردژا کیا یلقایآ درودو
 كرب كرلءرحش هلج بوق نرلقاراپ یهدنسالعا ةورذات كرلاهنم تغرد راشتآ

 هلی راز ر هداکرع,نادبم اهردژا کیا بولکود هرب ندشتآ یک نازخ كرب یرارابو

 رایدشام راص هنبهنیرار رب یکنالبورایدشلتفح بوشابوا بوشووق بوشومب ردقلوا

 .قلخ هنيو رلیدحاص [۲] هنتسوا كقلح عیج نیوص كضوح بوشود هضوحو
 هنیرلتسوا : 4 « س [۲] كرها: ط ء ذ ء س ۱1
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 یلچ ابلوا

 یلهاوجو نوتل  یاشاپ ةبحندراماعطیضعب بویب هنشاب یلشاب زکلای راساج بونی
 وطنحر و هسیک نواو كروک رومسر هباشاپ ماعطلادعب بوردنوک رلماعط هلبا راقابط
 كرکو د نم هناخرټهم هل زعل آ هني بوشلادو اشاپ هلبا لارق ندن | بوراو ایاده هبرع
 یدرلآ رایاده غلباماغلاب اشاپ بونی راتفابض هرک یدب قرق لصاما كدلك هزمغانق

 شب ندنرزو لارق هباشاپ نوک یترا یدیا قو یشر یریغ ندماعط هرلتاوغا

 تفج قرقو شاموقو سالطاو هقوچ هنوقنارپ کوی هبرع وطنحررو شورغ هسک
 ورهبهرفکر هو نوتلآ زوبجوا یخد اشاب هرانزتک رلایاده فحت هو یتعاس نان آ
 كلارق یسادختک اجا ندنآ ردلوقم تباغ .دنلود هدنآ ارز  یدرو راتسد

 :بتورودنیلد هسوک هبل وک روربعو كشمو ررح هحیلاخر و تآ یللوحرب 1

 ی-ادختک اشاپ بورو تعاسددعنواوكاف و نواو هسک شب هادختک یخد لوا

 هحنجوم یرتفد ییدردنوک كلارقرلتا وغایربغ ندنآ یدنا رارق هدنغانق بولک
 مدناوبد لصاماوهرلکاشوكشراوساپاپ شابو الکوو ءرلارزو رلاغآ یه یرلایاده هلم
 ارزویه یخد ران  بودبا لذیرلایادهیلکویژزجو رات هنسهلج كرانک تەلخ
 ملصاح یدل و زع رازو لپسبولآ رلناسحا غلبام قلاب ندرلهرفک تلود ناعاو

 یکرتفد [1] یللا ادارف دارف هرزوا یعوقو یرلتامیاقو لج بیرتلایبع رک | مالک
 اما رولوا تباتک ترک بولوا مظع بعت كسلیا ریرحت

 ناشیلاع تاوغاو اشا" _انمت نارد

 ادعام ندفراصم نیست یدرلیرو هفولع شور رشع زوب مو ره هیاشاب

 نکس زوبزکسو كج |صاخضاسددعكيب شب هرکسع رف یلآ شّلآ زویهبو

 تفج شعلآ و رپ هلک نوا و لاب هی یللاو غاي هفو یللاو نوش یکی نف تآ

 ی ادعام ندنابورشمو تالوک ا نج رکو ک تفح زوبو قوواط زومس

 اغلب هق هقو یئره لیفرفو نیحرادو رببو رو كسمو هوهقو رکسو تامزاول

 كراشاب یحویق ددع یللاو نوتلآ رر مو را سود ددع یللا بولک غلبام

 تانیصت : ك [۲] یلید اب یو مس 1

 — ۳۰ سا



 یسمر.دباب یالا كرا-اچ

 اداب نوک یسترا رولوامالک لیوطت ثاسهلبارب رحت هرزوا ییقوام یعرا یارسو

 ربوتآ یلرکا یهاوجرب هشوف نودورهجوق نالوایریزو لارق هلبا یالاهنب رحس)ا ىلع

 بوروایاده دنیل ودهطوک یک یاوهداحس ییاو بوروتک تآ نالیک [1] ندنکلب یللوح
 هل ااشاب شعار فکر صم وریدم و لماکو لغاع ریزو اما رلیدتایسهلماعم كلرب ار هللا اشاب

 نالوا هددحرمس ءاهنناونوجما حالصا نرانیامكهاشداب کیاو نوجا اند تلودروما
 یسکیا ندن آ بولوارلهرواشم :تالک نلیخرب نوجمراتسارحو ظفح كلرلهنیتم عالق

 یبخریزو هربص یاب كناشاپ هدکدتک بويا الس اشاب بوشجوق بوشپوا هللا اشا
 نکیا هدتحارتسا لهس بولک هرانق هنا اشاب ندنا تونود ورک توف لل

 راساچ رکسع یالا ناییرد

 لاعفدبلارق هرکو بیدشماتوعد هتفاضهدقاطوا [۲] یناشاپ یا نوک یلوا

 یک یبهرفک رواج رب نوجا كمرتسک نتظعو تارادو ماشتحا باسا هیاشاب یا

 شع بوتود نناهج رافک یلهقاش هرق مکیدتا روتع هللا نایپو دح ین رکسعرب
 رارکسب یلحاخ كروکود رادشح لبطو راوروو سوفانو هتیمورتو نونغرا هدرب

 یدبا قوب یرصحو دح کرایدتا زوبع ردفلوا یلتآ و هدا رافک بنج دونج هلا

 تودبا رومع هما هع وطنخ یتآ ینانواو یلرهاوجرب لارق هدرهط تو هدمب

 یندبودیا روبعهبا رلناملغ هجم غوم باتفآ هج زواحتم ندکیب ییا هربص یدرا
 هنما ص غاب بودیا رذک قارنلاح یراثونغرا و سوقانو لبط ودنک هربص یدرآ
 ناه هدکدنا توعد هتفاض یناشاب یا بولک راسموق شاب نآ لوا ناه هدتدراو
 بوراو هنغاب كراساح كلرهدیایصف هناخرتهم هداس حالسرپ هلال | هل ردم یاشاپ

 هدننایب قاطوا یزرط یناعع نوجا اشاب بوروطوا هتتخت هنب بوقلاق هغایآ راساح

 مز هل اما یدلکناوارف ماعط بوروطوا هدنرارب بوروق هکرحرو قاطوارب
 راماعط یک برک یدعم لماک تعاس کیا یدراشهرمشپ نوک انوک ماعط رابحشآ

 یدنک زاساچ تالاب نوک یلوا: ك [۷)یتکلب : 3 . زدن: ظ و 1
 ییاشاپ یا هدشیارس

 ۲۰ ۷ :یلچ ایلوا ت ۳۰0۵ بس



 یلچ ایلوا

 یرلکسیمو یرانایو یرلارزو هنیسادعام ردیرلبناوتسا صوصخ هیودنک كلارف

 تخت ودع قرق هرزوا هفص نالوا هنورغ اد اما رروطوا یرلکاشراو كاشو

 ادلج نکل رنلهربخ یرلهدید كنءدیا رظن هنیربیه کراو رلک ات ررب قاط نیمیس

 ندرلتختءزورپ ونالبسو ینع قیقعو یعغلبو شیو ندناحم یزمرق و ندابرهک ریقح
 شموکض اب هرزواسونبآ هایسو ندنشد قلابو ندنکیک شوق یندو مدنا ظح
 شموک و نوتلآ و نالسو دجر زو نارومو ندروللب و فحو هلمکسا سونبآ ِِ

 يراراکداي لارف رر یربیه راو راه کسا نددزو وحنا لساطاو اتو حورو

 ارکناویاویبوردنوک باده یربلارق كراید ھو یرلرک مدق داتسا ررب یربیهو

 ردالاو یارس ربسلابجاو شوا هتسارپ هللا رلءزاوردو رانزورو هتسارآ هل راتخ

 حورر, لارف هبا قالوا یرلمایا زوعهام هدقدراو هنیروضح لارق نعره مقح اما

 هرزوا تخم ابرهک روک ذم ریقج بوروطوا هرزوا تخم تخر تخنرب ینیم نداسوت

 هلا رلهحیلاخ نوملقوب شوق یراراوبدورد كياربم هلج و مدردیا سولج هناهاشداپ

 |, ایرویو یرلمیلکو هجیلاخ هدننیمز كرل.اخ سوحنم عبو كرلهناخناویدو ردنیزم

 ماحرهدروخ هل وا یبیمزو ردلی رک هدرلراود ی رلهحبل اخ هلح بوسنشود یراهراب

 شق هلباشاط زدق یزوکشوق [1] کردناتسدن» راکنوسف ایوک کردلهشود شاط
 ی, قیقعو نالیس و ناجمو هزورپ هدنجا الرلتمیقیذ راحا نوع تربع نوملق وب

 یورسو ررونصو دوعناوطهلجو ردرلهاخناود شمنشود روال و مشو یعغلب و

 دلولنوکو رابنچو زوجو ریشچ و نایدنسو اید کیو ج درآ و هتنصالپو یعرعو

 هدنرانیپام اما ردناوط اع تربع شقنم ینبم ندرارشخ وہ شوخ یربغو ندنراجاخا
 ناوید تاق یفشآ .اما . ردراوراناوطهتخت شملجم ندابرهکو کلک شوفو یک قلاب
 | .ددرامرومناخناویدشفلوا اشنا هلیارلابق یلرک زولوطو یلاب رکراک هلچ .یراهخ
 دنسپ لایخ هدروخ .[۲] شمرورف رونو یرلتعنص نالوا هدنرهرح كيب هج و

 ... ردشعا رونم یناریموب یراماج

 کردناتسدنم راکروشقراک ایوک : ظ۱ء س .کرذناتسدنه واکس وت زاک بوک : 2 1۱1

 .[ ( م) ردیللوا (شرو زفو دوو ) یسورغود ] شهرو رف روو : ك «س

 حس لا هک س



 ینیصو كنيارس راساچ

 هک هقوف یلاوقمو یلامشقاحنا رداکد مولعم ییدیا ه ییرجا هللا قالوا یتسوا

 شکا لکد مصیحو یھ وجو عنصم هل و هدعدق رامز ردناقروا قاب قات یک ءالک

 كس مکشلوا ن نیز هلرهاوج یفاص بوردباب یش ررب بودا رابتعا لاضلارق ناکره

 نوا لارق زکس نوا هک اقحناه راردهدزمشنب اه هک او رکد لام یسهتنزخ مْصم

 هربیر, یجات بویلغاب یراریجز هیهقلح هاوجرب هدنسهبد بودیا ریز ددع زکس
 رارید زمشتی اب هنیر یه كرز وب اما راشعا یراهلسلس وب نوجا كما بلص
 ردهمک یرالاکنح كرلرجتز ارز شمنمرود جات وب هللا راریشز وب رابره اما

 یجات بوق یراریجنز یرلنوک یا ردق یلاع رب هللوو یرلنوک ماشتحا بابسا
 ردکرت کیا نوا جاتوب اما شمرارروتک هنسهعلق قارپ هنی هدعب شمراروق هنیرب
 ردقوح یسوجا و درز و سالا و توقای و لعل هربص هربص هدنرادرآ یرت ره
 ہدننیام راوجا ض اسب متبرد ردق قدنف هربص یللا رادام اراد یرلهرانک كنبنغآ و

 ناسا مشح مکشمرو نسح هلئوا هجا لشي و ضاس بولبزد درز هلماد لشي
 رفت جاترب هدلاکشاو و هنوک و رثاهربخ

 روطهربنا راقواپ راساچ یا یلاع یارس هرطنمرد

 یفاصوا ردقنیه اما یدنلوا فیصوت لهس هلبلح یرلهناخ ناود هدالاب هحرک

 ندلس كس يا ارز هشوا حدم ردق هرذ هدشنوک و هرطق رطق هدایرد هسنلوا رت رح

 لاصق ردق هرذ هدا هديا رلاتب ۳ روط زرط عنصم ه هنوکرر رلکولم ناکه ورب

 ملاقا كضرا مدا و گرددابآ تهزن یان یدادش رب اربم ندفیصوتو فیرمآ قوب

 هدنجحما هعلق کردلوا یاصق ر قاحما ردقو یرظن یوکال عبرو کم

 اع ناهج تاقردا تاق اما ردقو یناتتسلک لک مرا غاب هلیغاملوا عقاو هدر راد

 ردق وب یسهمشودالصا اما . راو یرلهرخو یرلهعاق زوب هح ددعتمو یرلهروصقم

 یراب بانج ک راو راهلکسا یهوحمو مصو عنصم هنوک زوب هڪ هدنسهمبرا بناح
 ندنآراحشاو راخاو نداعم هج .هسیا یدنا قلخ تادوجوم ردقهن ره هدامندو

 یددع شعلا زوبجوا اما  ردراو راهلمکسا حص ضع هنوک ر رب ندرلایشا رداونرهو
 س نه اف تتسس



 یلچ الو
 . بورق نیلاعو لهاو یودنک بوصپ ةرتپ نیرپ نالوا یکاح هنورغ لبا هنطق
 ۲ ۳ ٩۳۸ نا نال هد روق|هنسهملق لوریو بولآ نوع

 ۳ ۱ ور ردتکنا جات هني بودیا حتف نسهملق نوریوس نکردک هنسازغ

 . بورو یحات ناخ نایلس هنلارق سورکنا هدمب رونلوا نزح هدیهاشداپ ةنیزخ
 عیجو كنيراحم یلغوا نیرز بورو یخد یرحیکب یلوق وق كسب ییا نوا

 ناخ ناملس ندرافک بودبا بایو بارخ نراتابصقو رهشو عالق كناتسداورخ
 موح م هدنحشرات ٩۷٤ هنس هدنتلا یسهملق راوتکس ناخ ناهلس هدعب رلآ ماقتنا

 دادغب حاف اما ىدلاق هدنلا كنيراراساج هس ردنکسا جات نالا اذه ىلا هحنلوا

 هرکص نددادغب حتف اما یدنا داره قالآ ۂنورغ ندنلا راساح عبار ناخ دارم

 نوژوپ اماد جات هورضوب امدقم اما یدلق جاوری هجلیوا جات بوغا افو یر

 هدنرصع عبار ناخ دمع ناطلس هدنحرات ۱۰۷۳ هنس یرورود هدنسهعلق

 جات هدکدنا حتف نیسهملق راوبوا اشاپ دما ریزو لضاف هداز یلورپوک مظعم رادرس

 راک هلبا قالوا هدنک اخ راویواو بيرق هراووا ُهعاق یهصلق نوژو نرود

 یلاو یدمش بوروتک هنسهعلق قار, یرجا قاق ینلآ ندجم یحات ندنرافوخ
 كنتخ هدنسهناخ ناوود یدنک بورتک ندقارپ یحات هحنلوا یمهیلغ یناوید اشاپ

 سا ۵۱ ارت نوا لرهاوج هدعزکس نوا دلا. كج کر هدنتسوا

 هرشط اما رورود هرزوایراود رک یرلهرانک ینشآ هنی اما  ردیلکع ررود

 هتصوب ات روئلوا نظ شمک یحات لارف مدآ نلک هناي لارق یرجما ندهناخناوبد

 ردجا ررود هرزوا یاب كلارف

 سس
 ا
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 ۱ هنورق جان لاکشا تفاقرد

 ا اد کرمی امن ته یار ... و هکفلنامو جاتو هنورغو

 یهدا یروس رودم ردق یسهیک یادغو كمور مدنا اشا هرک هج هلنقد ربقح
 [۱]ندنیهاوج و عص م یفاص اریز هلواندنتالتو ندنوک ړلعا هللا ردیشښرپ یک یهالک

 ندهاوج : ك [۱]

 ~~ ۳ + ۲ .تسس
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 ینیصو د فیرمآ تنه ورت جا

 قالوا وز وف یک یکی راهاش داب هنس وا دولآ بضع E لا رو" مکناخ ییصا

 ید و تاوح ود رولوا نکس یصع لالاح بوق هو زق ود ونک

a جاور ف ج 4وروق لاک شا 7 هج n: 

 جاتو ادتبا هرزوا یراریرح [۱] ناینانوب موقو نیتالو راج ناخروم عیج
 یروک ندنا هنایداد ناورشونا ندنا ءرهچ ونم ندنا ردکر یک ردنکسا هنوزوغ

 مانب ناول, مان [۳] نابردزپ ندنرادالوا رهچونم ندنا بودرا لاقتنا هشاب قچآ

 رارید شاب قجآ الاح ندنفیدلق قجآ یشاب بولآ [۳] ندقچآ یحروک ٌهنور
 ندک ندنرالا ككرانآ هنوروغو ؟ردراو زللارق للشاب قحا هدنرلذکس .شورغ یسءبو

 ردژب نانکنت ندنرادالوا رهح ونم ندنا رونلوا ر رحم یخو ىغا هام ؟ردرالارق

 راخنم هرلنوب هرزوآ یسزاف ناسا قارلوب لسانت بوتتوط نطو هدنرلبناج هرک
 كنموق راج و رارد یعوق راج طلغ ندراحنم هللا رومشم طلغ نکر لرد یعوق
 46۱ هنس هدنرصع ناخ ناماس رکی بوروط لس زو هڪ ژونکینا جات هدنلا

 وب ییردنکسا هنوروغ جاتوب راج رافک بول | ندرام تسد ناسهملق دارغهتشو

 هنرافک بوزو یحلص نکشلوا صالخ بوقحند«ءلق هللا ناما بودونوا هدهءلق

 رافک هلمح هدنرلکدتا موم یسلخ ههماف بودبا تدوع نوا قالآ ٌهنوروغ هیهعلغ

 تودیا ظفح هدنسهیزخ نيد و مالسا لها یحات و نوک بايب ند ان شقا: غم

 هناب شوی نالوا یلارق لدرا یدو ناخ ناهلتش هدعبل رلزدیا ضرع هناخ ناهلتم
 یبخاصراقو و غقولا زقشو ای ندنغوداوا ی رارابتعاه ردنکسا جاتك رافک هدکدناناسحا

 هرفک ن يآ یانلارق شونای بودیاناسحاناخناملس هلارق شو هنوروغنوجم| نسلوا
 بولوآیراساح سورکناو ییارق نیدوب لقتسم بوک هنشاب هددارغاب ینل وتساهرزوآ

 کما طب هنورغا هرفک مان روش نیرب کسیه ینسهعلق شالقش هنظفح كنهنوروق
 ةثسهفاق شوولفش هاکو "هنوغارتسا هاکو هننهفلق دارفشو هاک ُهنورغوب تولوا کاح

 لا كن نزآنیعل مات [4] لوس نالوا ادو يف ئ وچ نوکر نكر یک بوزوتک

 كوش ٠ طك :«نم [4]«ندشابقجا :ك [۳) نابردژي :ك ءس [۲] ناو : 2 []

 دست رام تهس



 , ١ یلچ ایلوا

 میج و ردوطسرا لقع ایوک عردلقع یذوالردمو مهف زیتو دیشرو بجت ردقلوا ام |

 ایاعرو ردرلشمهمهدنآ یزوس هرواشم هنالقاع ندنزوس كوس هدرلنیور وطو هرواشم

 ژدیلزاوآ ایقدب رب رلیوم كاد كاد ییزوس نکسل ردرفک ارورنهو ریدمزیو رورپ

 اد راباچ ياپل تفاق نایرد ا
 هب نامز یضمب راو یسهقانش هبنوطالفا هایش یک رلهرقک ران هدنشاب الوا

 هدنتسواامارک هقاش نوک انوک ندهع یوامو یراصو ینعرقو لشي هدمرج لوا

 زلوجما متیرد ضایب یریاندقدتف هدنفازطا هقاشو ردراو راسابل جوعرسیهاوچ

 ردلیراض همرقم دنیلود ضاس هدنژاغو و ردوحما هل یرلاکسو و ردراو

 رحس ایوک کز دە شقنم هملشا همتج هنوکرب یساق, شراق ییا كنکلموک و

 یرلکدیک كراساپاپ هایس هلح یبهلود یننهلقورو بابا هدنتسوا اما: ردزاجا
 یعاشوق ساباپ یغاشوقو راق هدنتسوا كنارترآ ها نوا بونا هقآ شب کردفوص
 طارق قرف راو قروص وزوق رب ندسالا یلیصآ هدنزافء اما" ردرانز ندا یک
 هلبرلزونیوبو یثابویغایاو ىلا هنتروص یزوفیمالاوب لاکحداتسا کهدنوب تباررغ رلک
 هلوا یروص وزوف بویف هدهبنرم وب ٤ كرك قالوا ىساملا كوب ردقن هجنوق

 تقد تیغ بوزاو هرک زوی هج هدنوک یللا قرق هنرروضح رادساج ریقحوب یتح
 "رک ردوزف سالا . رلک طاربق یللا قرق هک اقح مدردیا اعا یتسوزوق روکذم ا

 وک ردقوب ئیش حربغ ردوب ناه یعاشتحا باسا ررود بوئللاص هدنزافو

 بودیا رظن بول آ هنیلا یوزوق کهدننیوب زابره ک ردساپاپ یلهلقور هابسرب ناه
 , ترضخ مکیدتیا ساپاپ شاب هدکدنا لاوس یسالا وزوق وب ربقح و روق هنونیوق هنب
 . ۍک وزوق و شاو و قولخ یک وزوفو یلتفص وزوف هدنناب كهللا ترضح یسع

 ۱ هیزهم وزو هازکبراخاشداب ریس ندنغودلوا یلتفص وزوق ننوم و بنا و وام
 ۱ ههشنب کیا یخد سالا یریوصت وزقوب هسیا شلاق ندنرلهدد "هزکیراهاشداپ هچ
 ۱ ا ون"یراهاهدا ناهج بودبا لاقتنا ندنراءهدد هراواساخ وزن نیل زوملآ
 كنيسه ارظن هبوزقو لارق رابیه و رلیدید ردشمالوا كلام هبسالا هاب و هدهعطقو و

 تی ۷و ےس



 یناصواو لکش كراساج

 یاب الوا اما ردمالغ رسلاقص دق یادف ب لکد ید ضع دیدق ردقل وا و لکد

 هتخت ینلآ و راو یسهلک یحاروس یک ینابق لاب دوخاي یک یهالک یولوم هللااب
 یربشوق وکوا بولوا قیجآ تیاغ ینیبام اما شاق ءایس نیلاق یراشاقو یصی یک
 یحاح یزوبو رلکپرک هايس نوزوا یرلکیرک و یزوک یرالآ رودم یک یزوک

 یروو یقالوق كوبویردق یحوباپ رلقحالغوا یراقالوقو یلهرهح نوزوا یکی لت

 ینعرق كوب ردق یناحلطاب هروم دوخاپ یک یسهتخن هثآ مراب قرف ردف قرقرب

 ندنجما كنيراکسلد ینروب مساو رغص قامراپ چ وا هنیرلکلد كشنرو و لئورو

 یغادود بوقح یرلقس ندنرلکلد ینرو یک. یرللق ینیب كدىكب هدنشاب زوطوا

 شمراو هنیرلقالوق ان راو ینیب صوف ایس شلوا شروم شرق شمشرق هنغیب
 یراذیدو راغفیص نوموصر, هنیزغاو یلقادود هود یک یارتش بوک یراقادود یخد و

 هود و ندننغا ناه هساک هزوس مکنناخ اما راو یراشید هود ضاس یربا كلذک

 هن هدنناي نک ردیا نایرجو نابلغ یکردیا ناشغ یرارابلاص كنزعا ندنراقادود
 راهمرقمیزع رق شم وقود یلواح هنوکر  نرارابلاص ناقآ ندننغآ یراناملغ باتف آ
 نراهلوغمو یوسک هلا قارط ان ادسودنکو راردهدملبس نیوص كن نغآ أ

 كرلراساح و ییاعتهالاصاب ردراو ردقیرابخ هقنل یرافامراپ كنيرالاو ردهدهمه رط

 هد راشو غرلاطو هدنراهناخو هدنرلاسلک هل شع ارلهرهحدب هاب وب هل یرلیسآ و ېسح

 راردیا لتق وید كدنا فزت یب یرانازای هرهج بوبحم رک | رارازایهرهحدب هلو یلارق
 كراحان راساح اما  راردیا سک رخافت کن | [۱] ... نوحیغودلوا هرهح دبارز

 رفاک لوا و لاض لاعفدب لارف هسیا ناشخ رد رهم هو بوح ردقره یرامادخ

 هرهح دب ردقل وا روطهربا راساح مان دب رارف زود راد ناربنو [۲] راح بح

 هب رکو اقل هب ردقلوا نکیا اراصن تلود هع ود مسهدیزک كنهبحبسم تلم نکیا

 هسروکرلتاناوح یرغو مدآ ی ییارقوب ههادیلاب کردلاثم نابایب لوغ ٌهرهج هجولا
 ندلحا لوا رارلاق ناربحو هتسمد بوهرد رد رد رلنروک یارق یک شلوا روحسم

 رارریدنا یحرفتناتساکو غابو ناربسو نارود بودیا ناهنپ هرجاراهبرع وطنحیلارق

 راچ :ك٤س [۲] (م) ردنوک زود انعم زسقیچآ هسلیقابو ردق و قرچآ هدرلهخسا رکید [۱]

 بس ۲۹
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 نرالوچ ابید بولک یربخ یودنا ملبست حور هدلح لوا بوروا بیهم هحص
 هنکیدنا شا هل وب كتا ون مالسارکسع هل بودرتک تآ یریغرب هرب اشاب بورتک

 Rg رج دیهش یآآ موح ص بوراو یرلهقیاخ روخآ هدمب ریدلاق هدنربح لام
 امور کرا ها و یقلخ هلج و رایدتا نفد هدنآ بوزاق هرفح رب هدنکوا
 ردنا رز هج بورتک یعاطوا هرجا رلهبرع وطنح هننک وا راساح هدعب رلیدتا

 ظح ردقلوا لارق بودیا اشاع و ریس نرابوط الطم هللا صلاخ رز و [۱] رز

 یا نرای . رانوسروق هدمهحاب بورتک یغاطوا وب تعاس وب زت ندنکودنا
 یناشاپ وید روم فیرشت حاص مردیا تفایض هرجا قاطوا وب هزمتسود اشاپ

 هحالص و حلص هنوک هج یخد هلا لارق اشاپ بود هلون اشاپ  بودیا توعد
 مامئاو ناسحا یسیرب هرخاف تلخ هن و ماعط هن  هرکص ندکدنا رلتالک قلعتم

 تونی اذل .پوحآ نارا يلوا نونام:ندلارق. اشا -نداعلوا
 طاص كناشاب بولک هزمنانق هلح كرەديا یالآ هني هلبا عرکت و مظمت

 مکنوج ( کیو یا نان رح )بر. کا عفد بوروا نادند هلبوا هنماعط یسیدم

 نکراروق یناطوا بورتک ؛رافک عیج هنس هاب لارف یعاط وا هلسنامرف كلارف

 یبوک قاطوا راطنق شب و یهرد راطنق نوا كغاطوا بوسا مظع مر رب

 رلءرفک هج . بولوا درم هرفک رف یدی بوحوا ندراک زور ىست

 زا نسامروف یعاطوا وب زب عاطلس ردیا بولک راسموق هاشاب بولوا حرورج

 رتهم رداح اشاپ هدکدید یدلوا حورحم نمرانابتسرخ ردقو و یدلوا زمدا یدی

 رایدلک بوروق هددحاو نآ بوردنوک نسیشاب

  رظنااهیرک لاض لارف یول بع یاقلد لاکشا ةرهچ زایرد

 , مرکب زونه رد ...یسابابو ...یمسا كلارف روطهرنا یراساح هسکالوا

 یراببانج اما ردشلوا یلارق سورکنا هدنشرات . . . هنس بولوا غلاب هتسیکیا

 مج و محلمردقلوا ولنایم ها ولیوب هتروا اما ردشع| قلخ وید ناسنا هحرک یوب

E]ناب و  

 — ۲۹۸ تس



 یلاح كنسير ندرلت ۲ نالوا شلدیا هده

 یرلتآ سر ییا کنوج ( نالبع ٌةييرغ یاشاغ) یدئلوا ملست هتیروخ
 زسرکا ناه هدنربکدتک بوذیا ملست هرارفاک یهقاش هایس یراهفلخ روخآ مر
 هدنجا ناتسرفاک یهقباش هءایس مکیدروک مانب نالیک مان ییرط یلاوج ابد نالوا
 هرزوا یغایا ییا هرک رب ناه قو مدآ هدنتفاق ناملسم ییدلب یدروک بولق

 كوا هڪ هرزوا یرلهاش ی هدنراشاب كرفاک ددع ییا نتود یرالو بوقلاق

 نهج رب ناج بوقبج هرشط یرابنیب كلرفاک رفن کیا نآ لا هسیا یدروا هلبرللا
 هرو تآ رفاک چاقر وبد مدیا تارک ضرع هدنک واراساح ناه رابدلوا دص

 بونل هبد رفاک درود یخد ندرلنا رلیدنا نظ مئپایمآ ندنرالو ںودیا موج
 هنجما رارفاک نالوا هدنماحدزا یادبم یارس و بولیا هلاوح هتشؤک انب نمد

 ڻراربرب رارافک هلح بوتق هنیررر یرارافک هلخ بزؤک رقف تآ نالک
 هد رک نود رکش یک فطاخ قرب هرزوا رلرفاک تعاس متن لماک تآ بوبنکح

 میله یرفاک ردقلوا یافت .هللاماب نک ر لک ندا لا دیاد یارو

 هدناتسرفاک الاح ؟ردشلزا حور رفک ردقلوا بورک پورق بودیا جام و
 یارس و روبلیرق تمد تمد رافک مکیدروک اشاپ یا راک رخآ رفاقت

 روخآ ود كوتود ىا وش هری" زاماقح رافک ندماحدزا . هربشط ندتناده

 هند لک منوحیج لک بوراو یلکدی یهالک ضایب رب ةجتدیا نامرف هنیزهفلخ
 بولک هنا كن دقراروا لنبض بوقآ راشاب لئاق ندنرازرک کیا فن آ ناه
 ردتآ یزاغ رب تآ وب مناطاس مدنا رقح هیاشاپ یا هدکدنا طیض ندا
 بودبا قلیاوسر ردق و هدنادم و تا و ردشع یهاشداب ناعع لا تاذلاب و

 هنیر, بولآ ینآ وب زارژدلوا رارفاک ین آ وب راکرخآ ردشمرق رفاک ردق وب
 هنیروخآ كلارق یآ رایکدب بودیا ضامنا ود (هروک هله مديد كرو تآ یربغ
 رفاک یدب هرجا روخآ بورق نرارالو و دنب یاپ تآ ناه هدنرکدتک بولغاب
 نوحیج هتب كدروک یآ بودیا ح ورح نرلثآ هرفک ردق و بویلهبد شد

 دلرءزکهدنجما رهش بوق یکم ردلب ءرشط ندننادیم یارسبوروالهص تآ مان
 هرک اف رب نی برد رک یدل تآ یمدنلآ دلزکرح:رزک دف کک

 دن ۷۲۹۷ تک



 ۳ یلج الوا

 یدالشاب هکموروب نامع لآ یایاده بینرتلالع
 ةغاطوا عصر وب ندنا  تونق هنشاب بوبوا ییهاشداپ جوغروس اشاپ ادتبا

 بوق وصهرزوا هکفلنام یسهباش كنزف ید لارق تورو هنبلا كلارق شاپ یا
 كراساج هب بوبوا یژوبط غص و سصاوح اشا ناه هدقدلوا هدادرارق هدنتخ

 هدکدرتسنوک یزوبط هناوید بابرا هاج بوقلاق هرزوا قایا راساح ناههدکدرو هنىلا

 ةرزؤا هفض یهدنروضح راساج مهل ندنا رلیدنا امد بوجخا شاب یول
 ید راتشد هله و یدروام دوع هلخ و ماخ رب هلح و نخ كشم هلح
 هلتنامرف ككراساح هدکدلک هتتم نادم رلءهرخاف تعلخ رز ردنا رز قلقاشوق هلح و

 بوردیک هساپپ شاب نر و هريزو شاب نرب , بوزدنوک هنسهدلاو تفلخ رب ادتبا
 بولیریدک هرخافتملخ رب هنلغوا نیرز نالوا در هدنکنج ییوص هبار هدلحم وب
 ندنا یذلوا ناب بورو كنلوک شموک رب راساح هنلا بولوا ناب هنشالو نیرز

 راراسم دف و یرلنادونق و یرارا شا و ارعا و هنیرلارزو یربغ یراتعلخ یربغ

 یامداش و زور رب ءدلارق ناوند بوردیک هلم یراتلخ هننرلکاش و رلکاشرا و

 زاشسقنم رخ ةجيلاخ زودرز هلج ندنا ٠ بوک هلوقم تیاغ رلیاده هل بولوا
 هنیرراود كنهناخ ناوي یرلهحبلاخ و هرجا ناغلاةفرط بولک هراساح روضح

 راټ هتک [1] «هناخ ناوید ینشآ اادهلاب رلتاوغا هلج ءرکص ندنا رثیدرک
 ره و هوهف هنو تنرتش هو و هل قالوا ماع نعهلج ندقلجآ [۲] نوک و اما

 "نامعلآ بودیاتدوع هنئرق جآ كيرع یک ی ودید ناعیج نطب بویع ماعط هنقل
 هنب هدفن دل نامىق ىتەغن تنایعلآ تلود زونه بورتک هرطاخ هدلمو نناود

 ةا زل .یدردنوک تآ یا ندنربتآ ودنک ةيحم هلارق مهاشداپ ٠ ردیا هراساح اشاپ

 "درود هلشاوند بابزا هلح بودبا نامرد كتا لارق ناه هدکدد كزوك بوروم
 کوا یرلتآ" بو:وطوا هدءزوصقم رب طا هننادش یار بونا  ینشا هقبط

 اصعا بولوا كل لارق رب lT شلوا قرغ هیهاوج مکیدروک بوکح

 نوک تل ۷۱ E`: o9 عن 03

 — ۲۹ تس



 هد وی <o رڵەدام ضەب راد هحا ص

 [۰]۱.. دقعنم ندزوب و زمحالصو حلصوب هللدمخا راتسروطوا هلی رلبدا ردراو

 یدنلو راحاون و راتابصق و زلارق واد راعالق هدنفرَص اسو كمنک بولوا

 زکرایچهتج كزسو نمرلانطق ندزفرط مزب و كزس بولق هدنمکح كنآ هسيا
 هدکدیدرلهعا زواج هزعرلهعلق مزب بوقیح هرشط ندنرادودح هلسیرق هلیح . رد
 كدیا طبر و طبض یزک انطق راجم كزس زس مراساج ناه ردیا اشاپ یجلا مزب
 زککیدمردنوک یا رلزس الاو ردرللکد رداق کما ی ر, ینلخ دح رم مزب

 رارروا راتالو نامز لوا وید یدامقح یا بولو تصرف رلیلدح رس هدرللحم

 ردیا شوفلودور یریزو كراساح ناه . هدکدید كروک زکرلاطق زس - نامه

 زس . ردرازسرخ را آ  ردلکد نکم هلبا هجو رب الصا یطبض كنمانطق راجح مزب
 اشاب یا مزب هدکدید كوروا هغزاق بوتود زکهسرولوب هدزکر ادحرس یرلنآ

 طض, ..,نرکسع . لریازج هدایرد و ,,نرکسع., زانات یخد ز هدنناذد دح, .رییا

 هنب رلراید سورکنا و هالا لزق هرکصادمش زع رکسع رات زلکد رداق کعا

 هدکدید ك و وا نیرازوک بوود نرکسع رانا هدزمس هوار د ندحلص و

 نرلهقاش بود ونون ريزو هلوقوف یام یخد و ريزو [۲] هروزو راساح ناه

 ۶ هتکلم رب رولوا هج هلبوب حلص وب ای رابدتیا بوراقیج ندنرفنلود یب هلک
 نسرامواهید ندراید لوا هلک هللا تآ كنب زوب هرک ییا . رانا كسب . یللا قرق

 طبض كپ یزعرلانطف راجم یخد زی . كلدیا طبض نرکسع راتأت ناه زس ددم هرب
 هللااشنا ردیا اشاپ یا بونلوا ریرح همان حالصوحلص بودیا باوجوید زرءدا
 رانا رب هدزکیراتکلم رک ۱ زرهدبا طض هلینامرف كزمهاشداپ یراناتز مویلادمب

 هدکدد ردناماو نماو ماظن هرکصندمش رولوا شلوا شا ریاغم هحلص هسرول وب

 هراساحو هیاشاب یا و هزمهاشداپ بوحآ نرلشاب رافک نالواهدراساج ناوبد هلج

 هدامیع رکی وندرلن | هدامی رکی ندنیفرط هرزوا ح ورشم لاونموب بودیا رلاعد ريخ

 حلصدقع بولیزایهلج یسامقج هلا هنیزخ وب _یمعا كویرب هدهنسیمرکی و ندرازپ
 هرکندن یدنلوا نامرف هغلزای راصضلتو ضرع ههاشداپ پونف وا هحناف بولوا

 هژوژ : ك . هزوز : [۲] (م) ردقو قبچا هدرلهخسن رکید [۱]
 تسر ۲ ٩ ۵ .تتس



 نیلچ ایوا

 راياده ویو هنیزخ كویب رب هدلبب یرکیو هقبج ىلا كلوجوک هنایع لآ تلود
 كوي رب هدلسی یعرکی رک | هدیا حلص دیدجت بولک هنوباه باکر یرلبعا كویب هلبا
 | هلوحوک هتلود رد هدنشاب هنسهو هللدبا رفس هرزوا یالو سورکنا هسزلک ىجا

 ِ ها و ابو هر زو نیدو ندلارف هدنشاب یآ هو هلک هنسادختک وق هسک رام ا

 ۱ نال نوناق هنس رهمو رلهک بوراو هرزوا تبح راج لا ندننفرط هامهب هام رابطا

 ۴ هقورز همون شموک دنع جو نرلخجارخ .ینوتلا سورکنا كم. :.. هرزوا ناخ
 ین ناورداشو ضوحو یک هقودنص یناوا شموک هیقو ك کیا هرزوا قالوا

 یرلایادهیاواصلاخ مس یربغو یورس شموکو دحسم شموک و راذکل شموکو

 هنیرابطا [1] كنیفرط (۳) ... هرزوا كلك هلبا ربع شقنم .صلاخ رزو مس
 ززعم یراج لا كنیفرط بولیرو لوقعم جرخ لشورغ لایر ددع شعلازوب موی رهب

 یراربر, بویلک ررضرب هدیهاشداناوید هنیرادوجو كرابلا  رلهک بوراو مرکمو
 ناه هدکدنا اجر راساح وید هملسک یعالوفو یارو كننجلا ینعی هلوا رادهنخر
 بارش هدزنکیروضح رایج لا ناک ندزفرط مزب رک ا مراساج یهللاو ردیا اشاب یا
 دلسک ینلید لکد نتروب نغالوق هسرلرها قازارد نابز بودیا كلتسدب بوجما

 تسمدب بوجا باخی بارش هدکدلک «یهاشداپ ناوید ید زکنحا كزس اما

 هدنروضح مهاشداب هسردنا قلزارد نابز هدنهاشدابروضح هللا بارش تىمزک بولوا

 بوجما بارش رارسک نشاب نآ لوا ناه لکد كمسک نلیدو نغالوفو ننرو
 هيب هزکرلبطا ناه ردلکد طرش كعا تیاعر هدز هزکیجلا ندا عاضوا زاومهات

 هنیروضح كلارق هدنب رک ارلنسامراو [۲] ههاشداپ روضح بوجابا مش ككرویب
 :یهاشداپ ناملسم هک اقح ردیا راساج یدید لک ندمقح هد ممرلک شوخرس

 كعزوک ینضیع كنهاشداپ بولوا یحاد ضرع [۳] ةدام هل وب یاهو یسیجا

 هنیو ردیللپ ندنسبلا ناراو یغودلوا ناشلامظعو ییلولوا كراهاشداپ اریز كرك

 كزس اما كدلك شوخ بولک تحر هزعالو و نس اسشاپ یا مناح ردیا لازرق

 نهدایرف ندنرادنولیجهروطبو هتج هلزکرادح رسنیدو و دارفلب یلوتساو نوغرتسا
 بدوم : ك « س [۳] « یهاشداب : ك [۲] كنیفرط یخدو : كء«س [۱]
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 یعاسقا ضعب لنوو اه ما

 [۱] هزعراوک وا مزب  رذشلوا منوباه نامرف .قاملوا انب یسهقالپ تک زب هدنهان

 ندنربعباوت هعلق یکی هنای باسو بارخ نرلهعلق.هراپ کیا زوطوا زمکیدهلیا حتف میت

 قاو هدنبد ینهعلق نارصوق كزسو هلق بوبلپاب ندنیفرط یخد رلهعلق ةراپ یمرکی
 ناخ ناملس یهدنفرط نوغرتسا و هلوا دودح همهعلق راویوا ییوص هرتلو یفوص
 هل بارخ هعاقیب ندرلنا و هلوا دودح هن رللبم ق :دند یوک نوت كعدادجا

 تيالو اما .هلوا مدهم رسشلا اجر کعا بارخ نسهءعلف دهلکس هدلدرا مزب

 عومسمردقوب منواه یاضر هوا زکیرا رکتنع هم ردق هرذ هدرهملف ی هدلدزا

 هدمز و ردررقم معا رفس ءزکیرزوا زکسرولوا شعا دهع ضه هسرولوا منو اه
 هرزوا 2. اه نامرف ردزک ایاعر كزتم رلنآ هلوا نمهقالع هدنتیالو لغوا نیرز

 یسهردگالنمرکد هدننیبام كلعهءلق ناوطح [۲]نانق هسهملق هتشپ هدنک وا نیدوب مزب
 نانوق رکسع هنجما بودیا حتف مزب ردشلوامف رش نامرف کما انب هعلقرب هدلحم مان

 هدقدلوا رداص مرانامرف اسو هلق هدزس یرهعاق هرتل و هول و هلق هدزب رلعالق

 همان ود مالسلاو زسهبعا شا راغم هحلص ردق هرذ ودیا داهعا همه رش تمالع

 هحلص ندزوبه بوید هعاطو اعمس ید راساح هدقدنلوا تءارق ندزوب وب نواه

 هدن رلاحس یرلساپاپ شاب هبحبیسم تامكراناو هدناحسیسضاقودروا مر بورو اضر
 ماظتنا و ماظن بونلوا ریرح نویاه هنشو هماندهعو همان لص هلدویقو طورش هلج
 یمرکی هجنیجوم زمطورشو دوهع نالوا هدنرصع ناخ ناهلسردازاساج هدقدلوب

 كل زمهاشداب هژوسوت قو ردا اشاپ ىجا هاك دد زومدآ حاص ددم ر هدهئس شا

 زمهاشداپمزب ارز هلوا حلص دیدجت رب هلی یعرکی یهاشداپ نامرف  ردقوی یساضر
 ترضحمزب اریز رازامهلوا زسلاتقو برحو زسلادجو كنح ززعالسا رک اسع هلو

 جلت ید رلزب هیبنامرف كرلنآ بولوا تم هییغامروا حلق هرفاک هلیا هللا نمد
 اضر هحل ص ددح ر هدهنس درود راک لارف هدکدد زرهدیا رلانع بوروا

 یوک و تفک هی بولوا لیاق هحلص هدایز ندهنس یمرکی اشان ییا مزب بورو

 نر ةد ید ندن» رط لارف راک تا هرزوا یساضر ثكلا رف تولوا رالقو لو

 «م) ردقو هد راهش ( ك ء س) یسهلک ( نانق ) وبشا [۲] هزعراویوا : ك 1
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 , یلج ایل وا

 رایراج الا مالسلاو ةولصلا هلع دمج ترض> اما مرغ هلا الو هناش مظعو هالح

 ناربلاناطلس نیفیرمشلانیمرمامداخ کتب امار نیعجا مہلع یلاعت هللاناوضر نیزک
 مالا باقر كلام محعلاو برعلا كولم [۱] االوم نیفارملابحاص نیرحبلا ناقاخو
 برفلا بحاص هکعاخ مهارا نب ناخ دمت ناطللا ناطلسلانا ناطلسلا نالوا

 دادفلو هردو هلو هتیدم و کمو شدحو رصمو سولبهرطو سنوطو رازاو

 تالو غاحیق تشدو ناتسغادو ناسج روکو هقسخاو مورضراورکبرایدو ناو و

 نامهرفوشعصو ندزاو هنوف ,ساوسو مورضراو [۲] نوزفا برط تلایاو حرف

 هدایردبولوا رحبلاو ربلا بحاصو فرش سدقو [۳] سولبرط ماشو ماشو بلحو

 ینعی هبط هدلبو یلوطاناو هسروب اصوصخ بولوا یحاص عالق هراپ زو یدی
 راوشمطو و و هروه و یزواو لیامررو هرداو هنیطنطسق

 دم ناطلس ندناعع لآ *هلالس یحاص هنتم عالف زوی یدی كم چ وا یرغو

 هدقدراو کیرزوا مر زو مرکم روتسد بولوا [4] متسود لارقروطهربنا کنش مناخ

 منواه همان هللا ملا بولوا موا عومسم كکیدنا دارم حلص دقع هل یرکی

 رشکیا یعرکی ندنیفرطو بودیالوق یحاص هنس یعرکی هکردکرکهدقداوب لوصو
 هن رزوا هدام

 رونلوا رک ذ هکر دن واھ ءان ها
 ندرنبجهتحو نداسنطت ددع یعرکب ندف رط یا ؟ردلوا ( یلوا دام ) ادتبا

 [] .:۰ ههعلق ندهعاق بولوا هدایز

 o هلن آ هلبا هلح پوط جاغ آو هملک بوط هللا رکسع

 هرزوا زک اخر الزبس [۷] هلیباب همافر, هدنرانک لوک | [1] یهدنتامهنیام زاوبوا
 ۸[۱] راوکوا بک هدنرانک قاو رهن هدزکارب وط ودنک رب هلح رب هراووا

 (یلوم) یسونعودد ریش لکا هادی. ازای (االوم) .هلبو به .هدهخسن شب ذوجوم [۱ 1

 رکید [9] زمت-ود : .[41 ماش سولبارطو ,: ك [۳] نوزرط : 2 .[۲] ( م ) ردیللوا
 نیسملساپ : ك [۷] قهدننیام :" ال [51] (م)ردو هدینورغود ردقو قىچا هدرلاختن-
 ۱ 1 راو وا تک > ده (۰



 ییاقالم تروص هلا زاساچ تماشاب جلا

 یرلیایدآ نوا لارق ناه هجترکیرجما ندنسهناخ ناوید صاخ كلارق كرهیوروب

 توورو لوآ لوبآ ید اشاب یم ا هحنلک هاشاب یا

 زاوو اب قرشا یاب رال تال رک لارو

 .هحکباحو تسج و هحمیرس لہس هجنروک هرزوا قایا یلارق اشاپ یا ناه

 یلرهاوجندنشاب یخدلارق بوید ( مکیلع ماس ) هدنلکشررو مالس هلارق بویوروب
 بودرکس اشاپ بولآ نمالس كناشاپ قیچا یاب بوراقبچ نسهقپاش یلکفلنام
 بوبوا نیز وا هرزوا رارتو لوق كناشاپ یا یخد لارق بویوا نسکوک كلارق
 افص بورتسوک رب هاا هدکدنا رارق هدتخن لارق بولآ هنلا نلا كناشاب لارق

 همان ندننیوق راقو یلاع یاشاپ هدکدتا رلمظعت رفاو هباشاب ود كدلک شوخو كدلک

 کیا همان لارف هحرو هلارق هملن هللا غاص بووق هنشاب بوبواو بوراقح ینویاه
 هنسارزوهلح [۱] ندنفرط غاص همان بوبوق هنشاب همان بوبوا هرک کیا بول آ هللا

 بودیا هدحبس هبهمان راثک هل و براقبح نرلهاش ندراشاب یمهلح بورتسوک

 .لارق ندنا رلیدید كدروک یحلص هلبوب رکش بودیا رلاعد بوروس هر نرازوی

 هراناویدبایرا هلو هنیرلرا شیاویراساپاپو هنیرلاصا هم نال واهدنفرطلوص همان

 وید توق هیرام بوئادروموص بودیا نیمزربرس بوجآ نراشاب یعند رانآ هجنرتسک
 كجهروصقم یلاع رب هدنسهشوک فرط غاص كنهناخناوبد همان هدمب . رایدنا رلاعد

 . نایوو نرللوقو نرالا بوتلاق هرزوا قایآ ید یسانا بورتسوک هنسانا ٌهمان هرزوا
 هنشاب بوبوا هن همان روط هریناراساح هدعب یدنا رعد بودیا دحج كرک | نلیو

 جاور جان ینعی [۲] هنورغ جات هدنجوا یاب همان بوقلاق هغایا هرزوا تخت بویق

 !نام رم: نسهجرت زول نال بر كن همان بوق. هاا ےس نالرا تو
 نانلوا تءارق بورو هلکىم

 یدناوا رحم لهس هلو ردن و اه همان تروص

 .لجادخ مانب ل وا هدعل بولد ( یدهلا عبنآنم ىلع مالسلا ) هدهمانرس الوا

 هنورق : خ [۳] هدنفرط : 3 ءس 1 ۱

 س ۹ا س



 يا برا

 یارسالراساج كردیا روبعریار یشاب تآ مشکیا رشکیا رلیربغ و رلاغا نروتک
 راتآندنآ و یهاشداپ غاط وا ندنآ  رهجیلاخ ادا یرجا ندنسوبق كننادىم

 لارق بورک هننادم یارمم هلبا رلایاده یتندرازب رلیدرود هدتحم نادم بورک
 راسهوق وحوک بونا ندرلتآ نهج هدویق قاحاقح هنسهناخ ناود ییارس

 ندیارس تاق یدب لماک بوشود ءزرلکوا هرزوا یرانواق رلنامخرت وحوک

 رلاشاءو ریس ندییارغ و برغانوک انوک كيبب هجم [1] هدنسهفصیدب و بوقج
 هشالوذ هل هیارس تاق یدیروک ڌم وب راق هدنربحاع هدکدروک مدآ ی کراو

 هبا نابدرت شاط همدق ید, ناسقط زوی بوک یمظع هناخ ناود چ وا هثالود

 نامه ردلکد نابدر یرلتق ینشا كرلهاخ ناوید هقبط تاق کیا اما كدنا ج ورع

 تا لارف هدنوب ردشوفوب هل ېب زاقبج هنبهقط یماح هفوصایا هدلوبمالسا
 دی رک هنر درود نها و وس یت یتکیا توقع هل

 ید هدنناق یدب  رارراقح هرلهقبط یراقوب رلهرفک لاح هلب راءرک زت لو هاک و
 ناوند رلآ هرفک كب ردرود رخوا هتیرب نه کراو مظع ةتاخ ناوید  ءرنض

 یراراوید ردقوی یتماشم الصاهنیررشعلوا حرط هنوک ررب یرب یه ردرلهاخ

 هدعاقیهو ردرلهناخ ناوید شنوروک شملصآ راهحیلاخ زودرز نوملق و شف

 یلماح ندقلت و رلناروم و فج و روللب و ماج ینهلح و رانزور زوب هج

 شغل زوبخوا صوصخم هراساح تاذلاب هناخ ناوند یحنزکس اما راو یرلهرج

 رب اشاپ بوقیچ نمهلج همیظع هناخناود انس رکراک ینیم هللا رز ردنا رز ددع
 كچرک كلارف یرجا یربقح هلا یاب یمرط۰ اشاب هدکدنا رارق هدلاع تخم
 هدنزوب 2 ۱ كنونق بونا ندتخحم لارق كروک كراو بوردنوک هنسهناخ ناوبد

 رز ییشاب یجهرطم بونیا ندتخ راساج رکم كدروک بوراو هدکدید یمررود
 :بوراقح نسهقاش ندنشاب لارقنامه هجنروک هلیسیناتکب یجاح تباهم فوکسا زود

 زب یدلورغود بولک | ییا رب یک رلآ مالس بونیط «یثاب یجهرطم و ہریقح و
 قابا قایا ا ودا ید اشا ناه هدک درو ربخ هاشاب یک زکدروک ی خد

 هدنسهقبط یدب و : ك [۱]



 ینیرشآ توص هنیارسراساچ هلیقیع«م كداشابیمم |

 رایدنا روبع یشاب رتهمو یرازتهم رداحو راریکینشاجو رلجارس سالم هداییو رلاغا
 یللثم دابلا تانفاص و اا ی یه 4 تآ سآر چ وا کت ندنآ

 [۱] یرلادغ و زوبط و یلتخر یهاوج و یلرکا عصر و یهاوج يرب كرلتآ

 ینلآ و یلساطوخ یرحم و [۳] یلیابا [۲] هکد یهاوج زودرز باقراج هل و
 نیک هلیلتهغچ عصیم قالبا هدنشاب كنآ و ىلقجناب شلوا قرغ مرهاوج هراپ

 [4] یسافلاق روخآ صاخ و یرایکدب روخآ صاخ یلهلود یزمرف هدنراسی و
 مکتآ [ه] رروید ندنکلی یللوح ندابید هداس ید تآ رب بودپا روبع هلبا

 1 سهاوح هله تآ مولظم نال رب اإ رددازویدرقشع تآ رب ایوک

 هلبرلهفیلخ روخآ هنی هنسانا كفارق تآ یلطاسب حلسم و كاب یلباکر مصر و
E a PISتەح یرگیهرکص  Iیر یه كرلهرخاق تعلخ قلفاشوف  

 هحلکنوا هرکص ندنآ رایدنا روبع هرزوا بیترت هدنلا كرلاغا مشت ءرزوا رتآ

 ءامدوع هقو نوا ندنآ بوک رای دم راتتسد یرازه و هسوک و یراکنخ

 هدرقح وب . هدنجا هوب زودرز ماخ ربع همایش نوا ندنآ  یدتا روبع ربیدرو
 كدنا روبع هلیسادختک رابجوبق مشادقايآ من نتخ كسم كبوکنوا ندن | یدیا

 ماشا وخ ,شاب ندنآ يهاش ج وغروس مٍداغا نیسح یمادختک اشاب ندنآ

 رهن اشاپ هدعب رلیدا روبع ربارب یشاب تآ [*]یمادختک اش هللا زوبط یهاوجرب
 هلح بولوا راوس هننآ نالیک هجنرک هبهملفبوک هلبا هبررع ندرسچ هرزوا انوط
 نکردیک هتسهآ هتسهآ بواوا قرغ ءیهاوج رز ردنا رز یسودنک و یآ

 یدنک ینواه همان و بوتقاط یهاشداپ ج وغروسیلیهاوج هرزوا یراتسد یمیلس

 هدنسهقی كناشاپ یغالازوق نوتلآ یلیهاوچ و یسسک كنامان بونقوص هننیوق
 یرارطاش و یرلجکنووت و یرلیجهرطم هل و[۷]هسچأابق روس بونیروک
 ياده هج و سپام و جالس رپ یرلاغآ ما هج و رادقوچ و رادحاس لوالاک و

“Ee STHلس ابا : 4 ؛ س "[۳] همکف ۱۳ رمز و  

 ررويزردنتكلب :س + كرو زدنکلب ك :رزوب زدولكلي :ط-[۵] ىسهفلخ :ك [6]
 هسعایق ۽ ك [۷] هلیسادختک : ك []

  eیلجایلوا دم ها :۷ ۱٩



 يلچ ايوا

 زم وناق قالاح هناخرتهم نک ررتک یرلایاده ردا اشاب مزب ناه هد رلیدروس

 یولترضح راساح ردمرازاکتمدخ ران آ می رلاغا نرتک ایا ده یخدو . ردلکو

 هلع هدرلن | راو یرلدحه دم تما یالارب کوا نرللا كراساح بوراو هناي

 بویق ی مرلاغا م کردو ید مالسا ضرعو . رلنوسلوا یعرب هدنا لار

 ردف کت ماخ فلاخم هناتع لآ تداع یخدو رلهرود بورشوف لا هدنک وا لارف

 مکیدلیوس راباوح یتناتم ی بود كما رافیلکت جراخ ندنوتاق هنوک لصاوب هز

 ب قاربلاج هناخرتهم نکررتک یرایاده هلبآ یالا اموصخ  قدلوا شغ زمهلج
 هجنلوا ینیلکت یسافلاح هاخرتهم ندنفرط لارق ناه كدا شعا هرواشم کمتک

 ۱۳ نایک تم زامک رخت لا یا باوج وک رفا وکر
 هدکدلک ربخ هعاطلس ندراساج ردزموک رازاب كراس حابصلاوع مناطلس يدما
 راررود رظتنم هزبس هدزو 2۱ كنویق بونا ندنتحن یراساح كروب فیرشت

 هرزوا یرارتفد ایادهویو رلیدتک بولآ نرارتفد ایادههلج نداشاب بوید زسهلو

 هنیرلالکوو ارزو یرلودنک یرلایایه هلج بودا هرواشمو نیوروط هدنناب رااح

 یرلایاده یرلکحهرتک ردو زعوناق بوردنوک هاشاپ یرتفد یراکجهدا عیزوت

 كالارق ید اشاب یدلک رتفد هیاشاپ ود رانا میزوت هحنحوم رتفدون یرلتآ و

 شابو هساپاپ شابو هرزو شابو هنساناو ,هلارق یرلایاده هاج هرزوا رتفد ییدردن وک
 يرااباده هلج هراتیدی ڼالوا .دراکرسو هرانلوا هدنماقم یرلریزو یربغو هکاشزا
 راب-اح حابصلایع ینوک رازاب كن هدعقلایذ هدام ۰۰۰ . هنس یسترا بودا هدامآ

 لتآ بهش ددع زکس ندنرلهبرع وطنح ودنک هلا راسموق شابو ریزو یجنکیا

 مثح مکشمزمنوک بم وطنح ر ىلەبق ایم هرزوا شموک عصصو الط هو بم یوم

 حالسرپ هن راشخ رف شخر رلتاوغاهلح بونی هیوطنح اشاپ رلهربخهدک دروک ڼاسنا
 یبهمشود هناخناوید ددعزکس ادتآ رابدرود هدامآ بولوا راوسنب نحو سیلم

 ندنا رلیدتک یرلیا هلبا ربهبرع وطنحددع زکس یراهحیلاخ مشیربا راکرز شقا

 ۰ نرلنوملقو شقن رزردنارز بودنالیمحت هرلهبرعوطنح رنوایقاط غاطوا یلکردرب

 یلکروک رومسسللمل> هرص یرانای بوریوح هرمشط نسیرجنا بودبا یالاک ضررع
 سس 6 حس
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 ی و و ی یی یا و ی فت ا ا

 هرواشم هدنقح یمهمشور وک هليا راساچ تماشاپ یا

 زاتفک نت ریش یاشابدمشهرف یل اه راقواب راساچ تاقالم هرواشم نارد

 ند لارو هدفدراو هراساخ ی اما رکیذلک شوخ راتموف هق ردا اش

 كم نب بوبوا راساج یعوزموا منو هسراک قادهنسویق هناخ ناوید اکب بونا

 نوباه همان بوبق هنشاب بووا نسهمان كنهاشداپ هنیدمو کم و مسرپوا نسکوک

 هسرلیرب و هرزوا نوناق نمراشکشیب هله و هسررود هرزواقایا لارق هحنلوا تعءارق
 فلکت هدایز ندنرارفو لوق كزمهماندهع نالوا هدریزو همان و هدنویاه همان و

 [۱] هسک برب هسردقوب الاو مروشاوب بوراو هراساحروضح هسرلزعا قاطیالام
 هزكيجلا رس مردا ضرع یلاوحا [۲] ههاشداپ مالسلا هيلع دمت ترضح قو
 اطلس ی ردا راسموف شاب هڪ د راردا افح بوما تغر هدلویمالسا یو

 فلکتو هنهاشنهش راقوابراساج لارق یدو زسشمشود هیادوس ماخ بج هنزس
 صالارخآ بولوا رلمالک هضراعمیبخر ود ردشمهعا زکشادنرفیم لار یقاطیالام

 مولاشیناد هنیراترضح راساح بوراو زکرافیاکت وب مئاطلس ردبآ راسموق شاپ
 راساح هدشلک یمدرود کا [۳] بوراو هرفک چ وا هراساح یثک چوا بود

 بوراقح ندنشاب نجات و نسلک وشرق مدا ید هعاطسو نسنا ندنتخ

 هغد نسپوا زکهزوجم كس راساجو نسکوک كراساچ زسو نسل زککیمالس
 رگونموا نوقام هزوسو مناطلس ینا هدکدد نسپوا یعوزموا قوب اشا

 قایا لارق هحیننفوا یهاش همان بوق هنشاب تویوا یهاشداب همان راساح و نسیوا

 ید غا دک دد نسروطوا هتتفک ناباح کرار و زاد انا

 هلزمدنفا راساح ندماطاس یدتیا رانآو  یدریو لذا ود نشروطوا یا
 نکهنا كنیرلترضح راساج یسهلج كزلافا نربتک زک ایاده كرس راو یراحروب

 یز راشکشیب ید یرلاحرر رانوسرود بورشوق لاهدلار روضحو رلتسپا

 راساج وید رانسلک هبروضح قارالح ینامع لآ ةناخ رتهم نکررتک هلا یالا

 هزاساح ۳۳ ھوا : 2 [۳] همهاشداپ : طك « نیش ۷۹ هبمکلابر : ك [و]

 : بوراو هرک چ وا

 ۷۱۸۲۷ نت



 یلچ الوا

 ا رطصتم ندبآ >... یک نوا نشا  ریاونت

 ودب رلهساک هلحم ادعام یدلواماع هدلمو رارطصتم هلم بر نینآ

 كنسهسنک ینافتسا و ۰ ردلکد یلوتروا موشروق یبهلج هكرلرطصتم روکذموب اما

 ناوط شقنم هت هتشوراخ ناه ردلکد هبق یلوتروا موشروق یرار هح ید

 نشقنم یخد راروید یریغو ردیلوتروا تمهرک له حرص شقنم نوک انوک هرزوا

 هج یرلیارس زوب هجو یراسوحنمراد نالوا ناتسرام كرهش هلح و ردیلتمهرک
 احاحو کنت لیالقو رش یزمرق و رپ یراصو موشروق و تیمهرک كلر ناولا
 نفاصوا كرهشو رک او ردراسوحنم ٌهناخ نادابآ و رومعم یلوتروا هتخت هردنش

 ناه ردلکد نکم هدیریرحتو رولوا دلج باتکرب كسلبا ریرحت یک زکودروک
 قاب دای یریغر هرهشو ارز هدا نما یرهیو ندنرش نمشد لزا یادخ

 كرپشوو هدا رسم همالسا تسدنوح یادخ هلل ومسناه رولوا نار وهسصاب

 داصفو حارجو امکح هلج دنسپ تفسحا رازهاما ردروپشمو حودع یئیش هل

 كنیراک اح و هنکلکاپ كنراقاقوسو یفرقجو یجدنفوتو یحتعاسو شاقنو لاکو
  هللوس بذک بونا فالخ هدوزارت و نازم هدنرلارشو میبو هنیراطبرو طبض

 لط بولوا هرزوا لاج هدوسا ثنرلابارب و ایاعرو هنیراتلادعو ٍلدع و هنیرلکد
 زرطو هنقارظو تفاظن كوو بونوهتفاطل كنساوهو بلو  هترظدخا

 نسح هلا سکره كنقلخ هلج و هنیراهفوکش هنوک یربغ یناولاو یسهحار رخآ
 نما ندیش یه هلج یرلتیالوو هنیراقلزاونلد بولوا تسود بیرغ بودا تفلا
 لدعو ناماو نما هل وب هدنراید مالسا مکنوسلوا قشع هللاكرابدص هنغودلوا ناماو

 زالوا ماع هدلبر كستاریرحت نرلتابنسح هنوک كيب هع كرهشوب . ردقوب تلادعو
 ریس هدنوک لآ یرهشو لهدا ع وجر E هرزوا زما صو دا زب قاحما

 ییدد ۸الوا فرشم هلبا اشاپ یملا هرکص ندهتفهرب كلارق امدقم بودا اشاعو

 رادرتفد راسموف شابو ناجح رت لکم شاب بولوایسهنرا همج ینوک یجند ندراذوک

 فرشم نوک ینراب بودبا رامالس هعاطلس روطهربنا راساچ مناطلس بولکی اش
 هدکدید رایدروس ود (هلوا

 دتعح ۳:۳ هم

 ا چ رک
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 ىس هعاق نیل

 كاضی غرهو ررودیایاد هشوکب هشوک یراشبث بابک شموکو نوتلا ردقلوا و ردراو
 لذپ هرادتسخ بودیا خبط نوک انوکماعط هدهرحنطرفابو شموکونوتلا ءروک هنتلع

 یروح تان رطق و امروخ ریش و یدوس شوق هدن رارالک و ماعط

 ناغ ؟زاو یرازامشا لماک داتشا هلواو رددوخوم راتابو مشمو تالوک ام کد

 ماعط بوراو ندهناخرامت رازابشاو هستا تفابض هیارو هر زور و هلارقر لارق

 [۱] رقحرپ هرفک هل ردلکدروهشم یعاعطكناتس رفاک عیم اما رارریثب نو ؟انوک
 ماعط رلرحما بوس بارش مهرد یللا و ماعط مهرد ىللا هلتجوا نعد لاتح هللا

 ردرومشمیراوالپ رب نامهردق وب مامطیخد هدحو دنسودنه ردهدناع لآ تلود

 یرکس راطنق رر هيمو بوروطوا یاب مکح هدنسهناخ نحاعم كلنهناخراج یهو
 نجاعم سوتاوقو هقح كيب زوب هح  راردیا لذب هرلارقف و درد لها یراذجاعم
 یشف و لزاب ددعتم هدهاخراع یهو ردراو یرلتایولح تابورمتمو نال او
 رایوص یک ما هدنرلادوا شق راو یرلناورداش و ضوح نوک ار درایور

 كنهتسخ ره بولوا رظان هراهجاب یرلءهرحب بولوا یراناورداش هدیرلادوا زای

 تمکح جم اما راردآ[۷]لصفبولاح رازاسنوک ان وک ب ولک راهدن زاسهروک هنتعیبط
 نکل ردقوب نون قوج یک یهدناتسبرع و هدمور هدنراید نالا و ٌکردادخ
 ردقوب ید ردنا اود هرانآو ردقوح هدرهاخراجون رلهزفگ روحش

 ناب صغ [۴] ریتف ماعط الاراد .تداعرد

 فأسح و ملل و سیخ هجرک ردراو راهفاضلاراد لک ام ودر زا ھڪ

 هدنرلترامع كنيرارطصنم لارق نه هتبلا نکل ردیرهش الغو طحف بولوا ییالو
 یطعلوءراسیسف و قیرظب قالوا نک اس هدرلهسنک بوش یمابروح نؤاو یادغو

 نار فارق و یب هسک ینافتسا اج اما زدلوذبم [4] یرابروج هرلارقق

 یزانانتمای ناوخ هناسصو ریو ْناوجو هادو یاب بولوا رومتم ادل را

 6 ۵ ۱۵ NII ۱ اف 2 و زبهر : 2 « س [۱]

 ۱ یرلن دتما ی ناوخ



 ىلج ایلوا

 لام همرود هداید و ناه بوروس ندوص ینمرف بوق هنیرر یل كنيدل [

 مق رکوا هجنمرو نوتلآ زون [۲] قوب [۱] مدرو نوتلا یللا ريقح هدکدید نارق
 تفرعمرب یلهعرکوا بورو نوتلاكبرکم اما مدمرو بودیا تسخ ربقح هدک دید
 بولآ نسها هراپ چ وا ینعی هقلارق چ وا كنءهرفک رب نوک رب هني شا ربع

 هفهوقیثد هنیز, رکم یدتک هرفک بورو هنلا نشد بوروس وص یوام هنشید

 [:] ۰ ۰. شمرآ نوتلآ رب
 هدراید ر دصاف حارچ زو هج و قذاح یامکح نالوا هدجم وب لصاحلاو

 عو كينا ریرحت و ریرقت ررپ ررب یراتفرعم لاک زگودروک هدرانوب و ردقوب

 هلج ردلکد روزاروز یراراکیه و رولوا انس ىلع ونا نواق رب زمعوطم ان

 زافک هلج هچرک ردراو رلررهدنرلناکد حارج یتح رارلشا هلبا هجو نانیآ

 ی.رلرب هت روا كنيرلشاب 4 اما ردرللکد جاتحم هغالوا شارط ردیلحاص هع

 شعب رلهرفک كم زوي هج بوبقیب هلبا رلنویاص كم ییراحاص بودا شارط

 كبسکوب رب اعاد یرلهرفک ری هدکدنا شارط نلاقص هتي رریک هنشاب نکس
 هلمکسا هقشاب بویقس نلاقص و نحاص كنهرفک یرامادخ بوروطوا هدهلمکسا

 [۳)هرزوالس_ هلءهکسا ینیدررطوا كنهرفک قاحهلوا شارطاما رروطوا هرزوا

 ناناجهنیه بوریوچ *هلمکسا هکدنا شارط ررر ردا نارود یک قالرف بولوا
 ,ماهچو ترور «هلمکببا بّوروطوا یمودنک هودا دا كعا شارط

 ردهاکاشاع یخدون زما شارط هرزوا قایا رر یک یهدمور ردا شارط
 هدنرلافشلاراد اما  ردهاکج رف نی هللا رااپشا نوک انوکو رلناورداش یربناکدو

 یراتانجاممو تایورشو تالوک ام و یرلانب راثآ و یراتانیبج و تاربخ نالوا
 یرلابشاک ودنا ردنامدقم هسرولو افش هدرلهاخرامت وب مک یه الوا ردقوب هدرایدر

 رایسسو رلنسو هرحنط و نوح یالقو رقابو شوموک و نونلا ردقلوا بورتک
 یراناوآ شموک و نوتلا رکدیسهنیزخ رصم نوا هدهناخ را یه کراو رانادعمشو

 هدنرزوا : ك [۳] ویو: لءس [۲] مديد م هرو : 2 ۱1
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 یسهعلق ی

 یلاکش هرطصبح رب یک اشم كحوک ندجاغآرو یدیا راوص ینرفیرو یوام

 کهدهشبش هنیرلتا كشيد ناییرغآ بوجآ نزغآ كنءهرفک بولآ هنیلا یطاسب
 ندعاروز ترسعالب بوشپاب هشد هلا اشم جاغا یهدنلاناهبو روس ندوص یوام

 ناه بوراقج یشید هناهاش یلکوک لاتح چ وا ضامب هناد رب نداق آ الصا یناق و

 بوراقیج ندسشتآ نرب كنيرللت هروبنط روک ذم بولک هنیرانک شتآ روک ذم
 كريد زج زج ندنجما یلیا كشد لت ناه هحنفوص یلت شمرق هنکوک كشد

 قیقرو فح لشاب هجهرق رر بوقح یحوا كلت شمزق ندنجا کوروچ كشد

 هی بوقوص ید هکوک رب هني نکیا شمزق یند لت رب بوقیج هرشط زفجدروق
 نداشبایهب الا هشید نآ لوا ناه بوقح هوا زاغج دروق رب ندنکوروح كشد

 کهدهشیش رب لواهرکوب بویق هنکیلد [۲] هلتبس [۱] هجیک ینیدراقچ یشید هنب
 كجوحوک رب هرزوا یثد ناقح كنهرفک بوروس زوط و وص ندوص یم رق

 بورصا ةت هرفک بوبد تحت وش رصا بوبق هنتسوا كشد ینکجهراپ هتخت
 ندنکلوا بولوا صالخندام رغ یخد رب یدلاق بوشل رب هنسهلبنس شید ناقبح
 یناوص رپ لاکرپ لاح و ربقح نامه [۳] ریویاشیای هللا لا اما یدید رولوا ناتم

 یهلبق نکرانیوا دیرج هدنلآ یسهعلق راو وا ارز یدلک هر, ماج بوروک

 یدشلوالزلزتم ندنرثرب مرلشد هاد چ وا بوروا دیرج ر هعرلشد اشاب ییطصم

 بوروس هنیرلتا كعراشد ندوص یزهرق نآ لوا بورتشوک مراشد هحارج ناه
 بونود هرناو شخ دالو مراشد قادحابص بورصا حە هراب رب یک وکو

 اهر هار ناو ۲ بل ویو ناھ ت ورا راو واک هه و و فی
 ندوصینفرق هدنجما كحجهششكحوحوک رر بودیا افص مدرو ینلعای ناطلس

 اکس كسررو نوتلا زوب رک |  مکیدتیا حارج و  یدریو وص هجردق مهرد من

 یراشد [4] كسروک هدراید یننق ره مهدرکوا نلوب كنعانبق یک بازت یرلوص
 هن یشد بوبلغاد نکنلیا هدنجحما بوراقح هلا وص یوام نشد كمدا ناییغا

 :ك .روسیایهیا : س [۳] هلیش :.ط ۰ هلبنس : 4 ءس [۲] هجببک : ك « س [1]
 كسرزک : ك [4] زوایای : ط ۰ رروهایشیای
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 [1]هدنجا یلنا یلکوموس یتسوا و هلآ و ضام یک نالی یلوط ردق شراق چ وا
 لید راک یرللد هدنشاب کیا نکل قوب یرلشد اما راو یراشاب یک یثاب كحناک

 یمرقبآ رب بل یجما بورای یترق ردق الا كوبر ینرق قوب یرازوک اما یک
 روک یرازوک و زسفایا یک یدنک رانا یدقبج راناطووص هدروخ یزحرق
 زونه ندندرا رد روک ذم و ندنراقایا و ندنرللا كفرح و یدیا رلناووص

 رب و باک یلاکربس هفرح نیم هبورغ تقو بوقآ رللاقود یراص و رلتحارج
 اشاع لع بوراو هزینانق بولوا برق ماشخا رقح هدعب بورو بارش هساک

 رلیدلاق هدنربح ماع هل رلثلوا ندنعماس و اشاپ هدک دنا لق رر هیاشاپ زمکیدنا

 هل ةمظملا مدنا اشا و مس ینیرح بوراو هیافشااراد هب نوک یحنحوا هدمب

 هلبوا بولوا [۳] خسن بوک نکیا هرفک [۲] سوملطب رب یک مولط فرح
 یک لسع روبنز یمادص بویلق رون هدنزوک و هدنزو اما شاوا ضحم دیدق
 مدآ هدنشاب زوب ایوک مکشمشورو هلبوا هلح یدوحو و یزوک یزو و یدرازو

 یدیاهداقآ روص یراص ندرلکلد که دنرافایا و ندنرللا زونه و شمشوروب یک
 ندنوک بولوا صالخ ندهفلتخ ضارصا هلج نوک یحوایتستسم ُهرفک مالک ةجیتن
 كنر بولوا ینا یرارب نتیلد هدنرللوق و هدنغایاهدنوک یجنمرکی بولوب تقافا هنوک

 هساک شب هیافشلاراد بوریو شور هسک رب هحارح بولوا هرزوا تر ییور
 یدتک هنتیالو بودبا فقو هنقشع یسع

 ناحارج ذاتسا یاع تبع". تفنص رکید

 سورکنارپ هجارج بولک هرفک رب نکرروطوا هدنناکدحارج رب نوک ر
 حارج ناه هدفدروطوا هرزوا هلمکسا ود راقح روغآ مند بورو یوتلا

 هتشا بودا دایرف فیرح هجروا هلا لم هنشید كفرح بولا نابم هنلا
 بوریتک شتآ هللا لاقنم رب هنادیم حارج داتسا هدکذید ردوا مشد نیرغآ

 یر, بوق هنادیم ییوص هشدش ییا بوق یرللت هروبنط ندجنرپ یراص هنجما
 خسم : 2 ۲۳1 سوملطب : خ [۲] هدنحا ىلتا ط . هدنحوا کیا : ك [۱]
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 زوطوا یعرکی ینوب نوچ یلهلوا هلون ردنوک قرقوب هجن روک یناقستسا فیرح و
 دک الو لک زر لادا یراماد كنا روت دک دد کیف اک

 وب هنوک ندنوک نکرلک هزبس هللا هبرع کردن وک یعرکی زرولوا هدنرهش مادرطصمآ
 نآ لوا ناه هدنرلکدید یدشش یک مولط هلیوب بولوا دتشم یضص كزءادوبق

 كر رساما بورطب هرزوا ررس یلباپراج رب بوردنا یکیولط غاب ندهبرع ینیرح
 زورواح كجهدبا طوغتو لوبت یسانرواو قالا فرط یرلقایاو كسکو یفرط شاب
 هرچا كلموج رب بودیا نایرع ینیرح هقصص داتسا هجوق ناه راو ید یک

 یدراقوف یکتیربک روماج اما یدروس هنیدوجو هل كفرح یروماج یراصرب
 ینواص بلاقر, هنیرید بوروس ینوص یرطوقس ربص هننروب و هنیزغآ كفرح و
 ییاو ندنرازوب كن راقوبط كن راقایایباكفرح هدعب یدفوص بودیا یروس
 یرلکدتبآ سست یعوفوص قوریوق هدندرآ كردو ندنرارب ضن تا
 یک مولط كفرح ندر شپ وب ندقایآ ییا و لا کیا لصاما ندرب روک ذم

 بتوروس مهسم ینحرف رب هنیراجافا ارج یلغاب یلوط شراق رب بولد نسیرد

 یدرود بوقص هرار, ینیدرای كنموقص قوریوف و یرلفایا و یرالوق كفرح

 لوفشم هشيا یربغ داتسا بوتروا ینتسوا بورو تبرش ضابب هساک رب هشرح و
 یوقصقوریوق و ندنرلقایا و ندنرالكٌمرح ادخ تمظع هدتعاس یحنحوآ بولوا

 وت یک غلب یراص و یضرف ردقلوا ندرلکلد یعودقوص یرلجافا ارج هلحم
 هنسینشآ كه رح هدتعاس یجحدرود ناه زامل وارببعت مکیدقآ رابش یک لاقت ود وق

 ردقل وایک نارطق یراص و هرق راوهف و یعرکپ هجنبقع بوقیج نوباص ناوقوص
 رلمفلب پوط پوط شمللغاب هنیرررب و ادوس و ارفص و رلطالخا و تافرخنع

 هجوا یدایرف كفرح بوقبج یرلاووب نالووص ددع یدب ردق قورصوب و
 جش یربغ بورو تبرش یوام هساک رب هدقدلشاب هکمتسا ماعط نکرولوا هتسوسپ

 و بوستک هاشاب هحنلوا یل هعاق یراوق 20 نوکلوا يج یدمرو
 رذفلوا باقوف و ینات هحنلوا رصع تقو ا ندرونم فیرح مدتا ییاشاع

 ندنرد نکراقج راناطووص كيب هح و رلذارطق هرق یلذحار دب بودیا ربا
 تب -



 او

 كنه رق هنیرلرب نلسک كنسیرد یسافقكف رخ بول ندوطق هللا [۱] ةيقح ضد یو

 ندنلب كن هجرق حارج هجنرصا ندررب ییرد ییا هجنرق جا نامه هجتونق نشاب
 هناي كنآ یدلاق هربصا نرلرانک یرد کیا یشاب كنهجرق بوسککه لا صاقم
 ددع نسکس هجنراو هغالوق رب ندقالوقرب مالک لصاح بودا هللا یعخد هجنرقرب
 بتوراص بوروس رامهسم بودرصا یرایرد كشاب حورحم هنیراشاب ككرلهحرق

 هتیراناب کیا بوبایاد هغاعوبرب هرزوآ كشود هلویوت یرون رک فرخ بولم رض

 هثیرزوا بوقوص هلیتفرب هنکلد موشروق نالوا هدنسهلک كف رخ بونق رق دهی
 توقاي روحت یلهحشار دب رب هرجا هدوا هدعب یدراص بوروس مهر ید كنآ

 هنیرلاوثو هنی رللا پور بارش قال یللاقرق هنیراکلد ینروب كحورح فیرح
 څن بوروس ناجح ربع نط هنیرل نالوا ن 2 لصاحما هننادرکو هنکو کو

 کا لوانت بولک ماعط هشروا ندنآ بوق یناک [۷] ینابقوم هرجا هدوا
 قواطویسهربرح مداب هدکدتسا ماعط بوحآ نرلزوک فیرخ هحئلوا تعاسرب لماک

 رقحو یدمرو یربع بورو بارشردق مرد شب هو ندنآ تورخا یسهفولصم

 فیرح نوک یجنزکس مدردب شام بودا ات لماک نوک یدب هیاشاع و

 نوک یحنشب نوا بویلشاب کما تکرح هرجا هناخراج لہس بولو تقافا فیرظ

 داصف و راحارج لماک داتسا هلبوب هرجا یسهملق ج وب ینمی یدتک هنیروضح لارق
 ردیدیحو ثروعاثفو انیس یلعو یربیه وک راو رللاع یامکحو رللماک

 ناحارج بیع راک رکید لصف
 تالو نکردا ااغ وا یتسافشراد ءلرطصنم مان لارق واصال هنن نوکرب

 ناسل ندنآ بولب یخد هکرت لهس بولوا انشآ هللا حارج داتسارب [۳] یلهینولق
 مولط هرجا هبرعرب ندنرهش هبنرتسا نک رازان رلتخا یضعب ندهحع ناساو ندنایلط

 قاص ندنراکلد ینروبو یرلفالوقو ندنرلزوک بورتک مدآ رب یراص شمشش

 حارج نااه زالراو هنناي ندهحار دب مکمدآ رب ریا نایرج راتحارجو رلوص یراص

 یهنولق : ظ < ك ء س [۳] تابمو« : ك [۲] هتفح : ك [۱]
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 یسهملق جم.

 ینیب بولوا ولم هللا طالخا یضعب یکكوموسو [۲] ناقلوص كدهننیبام [۱] هلقالوق
 یعوشروق كنفوت یلقاماج مهرد رشب رکم ررود هللذغاک یعوشروق كنفوت هدننای

 داتسا ناه ررود بولوا عملم هليا ناق یزرف بورود هدنناي یراز كننب شعا

 رکید لاح نوجا هراپ نانرب كمدآ ی وب روک قاب لک ردیا ہریقح حارج لماک
 بوق نسهمرقم نوق هعروو هبنغآ هدقدراو هحمرایا ید رقح هدکدید یوک

 ہدنجما افق یسنیب كناسنا بیرغ ادخ تمظع مدنا رظن هنجما یسهلک كفيرح حورحم

 یک یسوروا شوق یک شمقج زونه یسورواب [۳] هدنسهطروع قواط بوک
 ر هدنرزوا اما ررود شلوزوب هلا یراطانقو یرویو یرازوک و یاب شلوزو

 همرقم هعزغآ كربقح یشاب حارج راو یراز ضار, ینعی قرط ندیرد نیلاق

 بوباسق هلبا همرقم ینروو کیزغآ نوچ یدتیا ندمغیدقاب هنجما افق بوبق
 نکدروبولآ سف مروسکوا ای مرصق آ اي نک رقب کلب مدتیاریقح هدکدیدنسرق
 ردا حارح هدکدید مدابق مرویو مزغآ وید نسمرک راک زور هرجایسهلک كفررح

 كدرولوا حارح لما داتسا كسلوا دیقم هملعوب نس هتشا هللا كراب دص مرفا

 نس شمروک یش قوح هدایند وب کمدلب ندکفیدقاب بودیا دی هللا رظن ناعماو

 بولآ يعوشروق هلبا هتفجرب ندنناي یی كفیرح ح ورحم هلبا هلجح ناه بوید
 هدر, ینودرود ور ندنامز ردقوب كموشروف هللا یش یک رکنوس یزایصر

 ی رکن وش تولآ هلا کتو هلخ ]٤[ یرلطالخا یلوص یراصو یرلناق قشویوا

 هلع هني ناه بولس هزک ابو كاپ نرافارطا ینببو ینا افف هني بویقیب ها بارش
 نادبمبوراص مک هل رنشیاق یصای ندنتل | یسهکحو ندنسهبد بوبق هنر ینافق هلبا

 یدوق بوروتک وطق رب هتبحم

 ناحارج ا یاشاع

 ناه یدبا شلزح هحنراو هنراقالوق کیا یسیرد كنشاب امدقم كف رح نامه

 كني اکدیدهحنرق یتا یریا هرجشاوطف روک ذم بورتک نی هنیرلربر, یرلیرد لوا
 "ندنسهطروع : كى شد[ ایا لوص : 2 « س [4]  رقالوق : ۰ 2 « ش(۳]

 یرلطالخا و یراوصیراصو : ت 1

 بم ۷۷ تب



 .یلچ ایلوا

 موشروقرب ندننای یغالوق هنسهلک كنسابرقا رب كلارق هدنکنج ینوص ةبار یتح

 شلق هدرجا هرجا یسافف موشروف بوروا

 ناداتسا تحارج لاک نابرد

 م ردیا لارق راکرخآ رولوا رذپ جالع هلو رولوا هن هرفک حورجوب
 راو رللماع داصفو رللماک حارج رب هتعم ةفبظو ردق وب هدنرلافش راد كم رادادجا
 ینافتسا هدکدید مردیا قازرا عطق یتسهلخ هسخ ۶ رانستا اودرب همابرقا تیوب هتبلا

 هبیشاب جارج بودا عامسا ربقح نغودلوا كج.دیا جالع ینیشاب حارج كرد
 ررر حر رس یلایراحرب بوروتک ی هرفک ح ورح نآ لوا هدکدنا تفلا نسح بوراو
 نیدرام یرازوک یک یغابق هندآ یشاب اما  رنیدرطی یک احعا لاثمریرض هرزوا

 یرلهرفکه لج یثابیکح ناھ شہششیسہلج یکی ناحلطب ہروم ینروبیک[۱] یساجنا
 ناحلفر هجورع ناه بولاق هدهدوایماحیمار هلاربقحو یادخر بووق هرشط

 هدوا هخنلوا شوهد« تسم بوک ندودنک هرفک بورجما وصرب یک نارفعز
 كمکحندوجو كحورح نآ لوا ناهویدوقهدهشوکر بوقای شت آ لقنمرب هرجا
 هتفارطا كرب نالوا یرانک شوبهلک هتشاب كحورح حارج بولا هنغاحوق یءادخ

 فیرح بولآ هنلا ةروطسسا ناکسک رب بویلغاب شیاق همصاطرب یک یاب هک زدرب
 هنیراقالوق کیا نسیرد كننلآ كفيرح بوروطوا یئاب حارج هنکوا كحورح
 یک افق بوزوب لس یرد ندنای یعالوقغاض بوزح نسیرد كذشاب هجحمراو

 ندنغالوق كحورح حارج ناه یداقآ ناق ءرطقرب ردق مرذ بولوا نایات ضایب
 هناکنم صدر بولد لپس یافف ندنر كا كافق ندرب یرلکدتا سسعت قاقش یرلما

 ندرب نلیزچ یسیرد وشات یسهلک كفرح هقدروب نسامروب كهاکنم بوقوص
 یدتیا تک فن لهس هدتفوو حور فرح بولشاب هغہقلاق یسافف ردق شوهلک

 شد شد كتهلک یلاسعت هللااب یعابق یسهک كم رح هثدرو هن کیم هنا قش آ

 یچما كنهلک بولوا نایاب هفرط [۲] ندک ۱ ینب هدنجما هلک بولجآ ندنرارب دنک

 ندهسک ۱ : دا [۲] یماخا : ط ؛ س . یصاجا : ك [۱]
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 یتا اتو ردناق یدنواهحراو هنسهقبط یهدنتباهن ات بولوا هدنجما یربرب هحنقح

 هقرش بناج ندلاع هورد و ردهدنرزوآ كونب ینوط الا ی

 یرلارح راویوا هلاش بناحو ردنایاع قور, نآ هعلقو نوژو هعلق قانق رحوا

 غلکاج الاب لقرب هوا ردهراکشآ یرلغآد قار ا هدنغ بناحو ردم راکش

 مالسلاو هدا رسه نس هع ا توالت رلیدم كلاب بوردنا هرانم لاعتم یادخ ردانعر

 ج هرشط شیاتس

 لاض لارق یسهرشط ینبم هلا راهرحخ صد قرط رب كنمرح هرشط كريدوب
 ثكنبرهرفک راد مج تاقردنا تاق هدنرفرط یربغ ردیلوب لاعفدب ٌهرفک یریغو

 و  راردا تفرعمو ع لیصح راءرفک كيب ییا هج راو یرلهرج هبلط بوک

 لظ كتارمثم نوک انوک راحشا نالوا هد ؟ردمظع نادیمرب یساتروا كرلهرخ

 رلهرفک ارقف "یضعهب ردهحع ناتسغایوف رب زمشود شنوک الصا هنیمز ندنسیاج
 . راردا تخورف تابنهوکو تاوهدروخ بوروطوا هدنسهباس كتخ رده

 هناخراچ ةناغ رای ینمب ,ناتسروم یاشلاراد ماقمرد

 رومعم نده اما ردراو هناخراج هدر یدب هدنرارانک كرحا رهش وب هلج

 [۱] یئاقرو فابرزو شوان دج یرلباخ هماح یللثم قربتساو سدنس نیزحو
 همافشلاراد وهسلوا هتسخلارق تاذلاب کدیسهناخ را كنسهسدنک ینافتسا یلفاشراجو
 یللثم فوسافو سوقلف «سوعلطا وطارقوسو طارق و نوطالفا هدردو ارز رلک

 راربکیسهقباشنوطالفاهنرلشاببونک بابسا هلقور هايس رارفاکمیچ ردهدنورامکح
 [۲] كر یدب ندیرهدوکو نیتالت هنیراشاببوک راهداس ضابب یرلامکح كنو. اما
 بولوا قاشمو اعاد یرالا ارز زامقح ندناودلا ماد یرللا بوک هقاط هنوکرب

 رلردبا جالع هروک ها [۳] بولب یدرد هدتنلا تعاس ینیدشباب هنضن كدرد لها

 هیدردهوکه نه هدتیلا : ك [۳] دارت ید : ط < ك ء س ۱۲] یلناغرو : ك 1
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 زیلچ ای وا

 هحنکل وا یخد لاضلارق بوردنوک هلارق هدرجما بوی هدم رشط هاش ناملس یوط

 نوت وب هنشهعلق 2و نوحیکنا بویق هنسالعا ةورذات كغلکاچوب .ییوط نونلآ وب

 ۱ ندنتلآ هعلقو حتفقناخ نایلس هدعب رلرید سو رکنانالا یالالزق .نوجا پوط

 ربو یآ نوتلآر, هرزوانوط الا لزق نونلآ كناخ ناملس لارق .دنانیدرف هجندیک
 كلرافک م رزوا نوط ودنک ناغ ناملس هدعل رزدشم وف یر وصت شنوک ا

 ۰ نالا بود ردراومرفس هکتسوا لوا رضاح نوحیغودوف رلیش یریغ ر هناردصت

 . . بارخ نتیالو نلیا بودیا حتف نسهملق هراب یل آ شی زوی هدلی ر بولک هنیرفس
 لارق دنانیدرف نریوصت شنوکویآ هرزوایوط كناخ ناملس راکرخا بوډبا بابو
 هدنحرات ۱۰۸ هنس هللا مایا رورص هدعب رلردیا حص دقعءلبا ناخ ناملس بوردبا

 ا ت نیا نیت

 هداب هحنلک هبهبنطنط-ق بودیا تف یدابآ تشہب ڈادغب عبار ناخ دارم ناطاس

 یراساح هحع :هدیناخ مهارا سولج بولوا موج ص بوزوب ن-هببوت

 یوط كناخ نابلس بودبا شیار, راونمهان فلاخم هناخناماس حلص لاعفدب لارق .ما

 . ناهلسیبش یلاکشجاخوب نوچ سشموق یش نوت ا ر یک جاخ لاطم لاطچ ہرزوا
 نوساع وق شوق ,هرزوا.بوط نونلآ . هدکدید زیکیدوف «رزوا ینوط املا لزق كباخ
 زامانوق شوق هک ءاقح اما .زلبدریو تاوج وید قدوف یخرچ نلاکش جاخلوا وډ
 ناماس یندیو ردخرح یحاخ هنوکیر رتود یک قالرف یخد ندراکروز ,راکزور

 وب و هلوا رونلو هدتبلا تمظعح هاشداب یرحرب رردا ندنتسوا بوط یک ناج

 روللب كرار انب رکزاک هرجا رلرگ .تاقرد:ا تاق هدنجا ثانسهمپرا ,بناح كيهلق

 ږابابق یروس یکیهالک هرانم یروسیروس هجو هتیارآ هلباربماح نارومو نیو

 هنیرب درو . راو یراملع .یلچاخ نوتل آ نوک انوک هدنرارزوا .شاوا هتسساریپ ها

 کنت لید یلیالف و, جم رپ .یرابع هلمح کاو یرلاماهج نیشنهاش و .رلءروصقم هباشماب

 ختمالطم كراملع اخ: لوا.هبسروا شنوک هنیراملع چاح هرزوا یرلپابق یلوتروا

 یبینشا كا: كنس ف ,یقلکاح ویو رنو رخ یزوک تمدآ نوجبقح ادخ ندنسهعشعش

 كن آ ردینمندشاط ءاس هشوک راح لوا اما ردنیلاق ردق یسهلقهطلغ كلوبمالسا

 هنّسالعا:هورذ ا ندنآ یخو دتاقرب هجا ندن ] هدنجما كن آ یخد تاقر هدنجما

 — ۷۷ ۷ تس



 یسهعلق ۴

 عفا ان ړع هثحابم بولوا عم هدنغاک اج رطصنمو هلج [۱] یرللاعان لماک داتساو

 ردراو ردق یسهبق ما یسوفات کردهدهق وب کاج تعاس كوو ندهلمح اراک

 هدکدنا برض یییا نوا تعاس وب ینامز هلبوا ناغ گردزدق یراق تآ ییکح

 .[۷] كحىكج كاحیرلنوک شىق  رونلوا عانا ندر قانق ییا یمادص كك احوب

 برضكپ چکج هنکاجتعاس بویلغاب هک هنکواكجیکح وید نسهلءراپ ندنبرض
 ژرط هقشاب هسقا امغی یرهش هسلک رانا - رایروا تعاس هنوک یللا قرقو . نمهدیا

 هلوق توساو ساسلا رّهخو مساقو قتلاص یراصو یرلنوک ماندیو رلرروا

 .یمالوا یا نیعمرب كلارقو [۳] هعا رمل ایآ و یرلنوک هطروعب لزقو سوتسوآ و

 .یرامادخ هرفک د دع قرق ردک احبیهمرب راو یراش روا اقشاب هقشاب كنيزلنوک

 یسودنک تعاس تعاس بولوا یرلخرح هدکدلک یتقو تعاس نامز یرغ اما. زاو

 هلج هرجا ج. رهش ( هبیرغ یاشاع ) رارروا راهرفک نامز یریغ اما رروا
 شعب زو تزود هدنراقلک اج رشکیا ررب كرارویدو رطصنم ددع شعلا زوجوا

 اوبب كنسهسبنک نافتسا وب ادتبا هدقدلوا رهظ تقو مکناه ردراو یسهلق تعاس

 هدنراهلق تعاس عبج هرجا یسهملف ج. ندلوا مات ینهآ یندهحشروا هرکرب یتعاس

 ر هدمور اما ردرلشمردلو طانرا تخ رشود هلاح هدهدحاو برخ یرلکاح

 زرو بولاق یرک دوخای یرلبا هقفد ییاو هحردر یرب هسلوا یتعاس ییا كمذآ

 .ندراهلق هلحو ردیزلهلق تعاس عنصم رلاج ندبرض كب هج یرلتعءاس ج, اما
 ردنادرن شاط همدق شع زويد هلح بولوا یلاع ینلکاج كنبريد یافتساوب
 .ٌةورذ ۲ یخو ردراو ناشرطب ۀرج رکو ربغص ددع زّونجوا هج هدنجماو

 .[4] ردبلودپوطصلاخ نوتلآ هقو یللا زو لماک زاو یوط نوتلآ رب هدنسالعا

 وب هدنح رات ٩۳٩ هنس ناخ ناهلس مکناخ راردرلآ یادغوب كنش نوا ینا

 هنملسم هاکتدابع رخآ بويتاق کود ینالاب هلق و بودیا-هزرصانح نشهملق
 زوال زوک ذم ود نوسلوا ممالع هرزوا هلفو ود ردقحهلوا ید هناخ كاب

 .. هعای صبايا .: ك [۳] (م) ردسانم قلوا ( قجیلاچ ) [۲] یرلملعا : 3 [۱]
 رذیلود `: دا [,ع] هعاهایا * bT )¢( ردزسهطق طقف رد هلو هدیسهخنسا (س) 1
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 یلج ایلوا

 ردلکد شاط اما رونیروک یک انب شاط هایس هچرک هبیرغ راثآوو ردرالکد
 رج نالت روم رک و وا تنم ودیا نوی کا یا

 مدمروک نرلر ج ازتما هنیرلر رب كراشاط مدروک بودیا دقت هلبا رظن ناعما

 نابهر ددع كسب هلحو ردهقبط یدي یعرکی هلج یسیرجما كنسهلق هناخ كاجوبو
 هج غ وم بوبح نالوا یرلاوقو توق هغامقح بونا هدنسالعا ٌهورذات ردولم هللا

 راهحشساپاب غلاب هنسیم رکی ینشآ ندنآ رولوا نک اس یرامالغ ساپپ هجم قیرطبو
 لاب هنس نکس شم ینشآ ندنآ  راو رانابهر هدنشاب یللا قرق ینشآ ندنآ

 رانافمریپ هدنشاي شقلآ زوب یللا زو, هدنسهقبط اندا كا راو راقرطب غلابات شلوا

 او وا زا دی ور با تاضایر [۱] لاک نرانبنزان رمع جراو

 نارکر تو شم یراتقهو شمتک یرلتوق کرلهلوا ناد نسمه لوا

 هدهتفه ىە شلاق هلکلاب ندتبحاصمو شمت هشم زوب و هشقلآ زوب یراهیام
 موزوا هایس هناد نواو نویز شب و [۲ ] اعرو شب بودیا راطفا هرک زب
 2 قا نو تالرک ام ون یسطعب رحا دوس ناحنف یتا رب و امروخ شب و

 لضم مهو لاض مه کراو رابهارو نایهر ردیا راطفا رب هدیآ و رب هدنوک یعرکی
 دیدقو قورعو قیرآ شعود هنکک سدایو هنیوحهنان یسهلج اما راو راهقدال

 هللد ارلرولوا درم هل رلهسروا یناولهپ تشومرب هتیمرکی راو رلرفاک ضح
 یدعم هعومضم ( مالسالاق هنابهرال ) هرزوا حب ثیدح مالسالاند ىلع

 زرولباوقوتوف کما ربک اداهج هلزلالح ونک ما ازغ بودیا تدابع بوییردق برک
 تسردنت بودبا هدهاشم رلتلاح ها هللا تاضایرو زبهرپ هدرلهرفک وب هک اقح اما

 یخد نراسم هلبا هدهامو تضایرو ردرلیر ندهفلتم ضارا طالخا بولوا

 یرعو تحارج لعو بط لعو تضایر لو تافسلف لع ردقلواو ردراشمردلوا

 لع نام" ردرلکلام هرلهبیح مولعو رلهبیرغ مولع هوک ترود شم زوبجوا
 ردهدرلن و بالرطسا لعو موج عو هسدنه عو باسح رع اما ردق و ضّئارف

 یران زداز )ترا عج اما ردقو هدناتسرفاکو یخد رفح لع یلاعتهللااب اما

 ۱ [ty لاک لع : 2« س [۱ ]
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 یمعلق ج

 راکرکنعردق وب رلءودو ناچو نالیو برقع قراروا یتلخ هلبا راجابرق رلکلام
 ندنیدورمآ تعیبط رلنروک نراتاریوبصت كرادیا دشو مال آ وب قاراقوص یرامدآ

 یازو رجافو قسافو مان و مامذو هزلوءهزمهو ندنتعبط تیدادشو نوراقو نوعرفو

 رولوا یهاطو بئات ندرلهبمذ قالخا میج بولوا شونرخو راوخابرو یطولو

 هدننحم نک رب بولوا یرب ندهبجماو ندم بوروک نرلریوصت ملا باذع وب
 بوکج لا ندایند فکرچ بور هلتعاط نسیام نارکرم هی هدنبسهعموص
 اما رد نوسلوا فارعا هدنباتروا مهجو تنج یراب هسزالوا تنج كهللا مآ

 نروکنفرطرب مکشعا رروصت فارعارب هدررد وب نوجما ناع ینسالوطدب شاقن داتسا

 تاصرع نادبم هدفرطرو . رولوا مأتم نروک نریوصت یفرطر, بولوا نادنخوداش
 ع زفو ادلواو الواو جلمو جلهر هرزوا :قایآ رب قایآ رب كرب بورتسوک نرلتاریوصت

 كرب یدوجو هدکدروک مدآ مکیشمرتسوک رلام تربع ریوصت یللکش ردیا عزجو
 ی رلف اصوا كن راز وصت فا معاو مهجو تتح و مالک هصالخ ررد ردرد یک نازخ

 نیقبلا عاک ات ردلکد نکم قافلوا ف صوتو ریرحت رمق هرذ هدشنوک و هرطق هدایرد

 یر راو یسویق چ وا ك طصتمو امآ زالوا هحنعا لصاح نیقلاقحو نبقلانیعو

 همروب همرو هلح [۱] یرارک یراع ندفصوو فرعل یخدو ۸ردیسوبف هلق

 ردیلاعباب یلفرصت زاحارحسو رلهنیدیمو راشرفوسنرقم شلووا ندصيم هبزەيز
 لوصو ردقوب هدرایدرب رایراک فدص راکهدروخ را | رجس نالوا هدنربطانقو

 هبونج بناج باب کهدفرط غاصو ردناپهار باب نانچمه عنصم باب یهدنفرط
 هدنف رط غ اصكنوبقوب اما ردرظان هنیلوپ ینارس لارق بولوا فوشکم

 ۳ تربع 2 سوقا هلق شااتس

 كح رک یجوا اما راو یسهلف تعاس تدع ترد هدنسهشوک راح ٍكمضع ردو

 عبروب یلثم كتباهمرپ *الق دمارس یهدننای كنوبق غاصوب اما ردیرلهلق تعاس
 رداق,هغاموق .هربب رب شاطر, رلهیلک هری رب یراداتسا اند الجو ربقوی هدنوکسم

 یزرکقارطا : ط۶ 2 ءس[۱]

 ۷-۱۸ : يلچايلوا — ۲۷۳ سس



 يجو

 كزمراهاشداب یحاص تارخو كزمرلنارقحاصو كزعرلابلوا نلک کءرکصو

 هی یسع ت 8 هدایز ارج بودیا اعد رخ هلا ےظعت بوروک هکردیراتروص

 ارز ردزناح قمزای تروص هدزعد مزب ردهللاح ور ارز زرهدیا مظعت هدایز

 هللا ریعت نسح هقاخ یک زکراخیش رس نکردیا تحیص و ظعو زی رلزاپا
 یفهرط لاجوب یتنجو یراایلوا و یراربمغیپ هلیا یراریوصت بولوالکشم قعالک آ
 هلا يح راو ریعس شتآ و هليا راینابز هلیوب یمنهجو  زردالک | بوزای هلیتروص

 نکردیاظعو ويد ندهللا كقروق هقلخ نهرلساپب بوزاب نفرط لالج بودیا شقن
 هک واما رابدنا باوح ود ززهیا تدابع هرانو هسقو ریرتسوک یرلتروصو

 یرروصت تنج هوک رب هدنسهسبنک ینافتسا ی هدنجما جم وب نالوا یتخشاتتخت كنلارق

 ۳ هرویهبآ بودیا لست ح ورهدکدروک مدآ ؟راو

 ندع تنجو رلک یعاحالوا نانج لخاد بورد ( یتنج یخداو یدابعق یلخداف )

 .. تنجو یناوأم تنجو هردس تنجو یبلع تنجو یسودرف تنجو یر

 راما FF هل ا ران انج مرارصق تاقردنا تاق هدر هداشک رب یراتنجو

 كيبهح و هلبا راناملغو یروح ورلهحابو رلغاب ولم هلبا رلرئوک ضوحو هلبا رامیظع
 یسرکو شرعو راکئالم عیجو راقار, ما فرفرو راقربتساو سدنسو قارب هنوک

 ردبلاغ همجحو دنه هدکدلک هریوصتكنرف اقح مکشمرتسوک تنجرب هلبا راملقو حولو
 مهجر, هنیزوب راوید رب یلوط یرادقم میدآ یللا هدجنک مظم رب قلیشراق هتنجوبو
 مدوقوا ( مقتسلاطا رصلاندها ) هد هحاف ٌءروس هدکدروک ریقح مکشمزاب یریوصت

 مدوقوا نتیآ ( نازیلا اورسخالو ) هد نحر ؛روس بوروک یوزارتو نازیمو
 (رانلانم لفسالاكردلایف نقفانلانا ) هداسن روس هدکدروک نسهرد لفسا كردو

 یسهدلیو مدوقوا نایآ (لکل لیو ) ةروس هدکدروک ینایهاجو مدنا توالت نتیآ
 مهج نوک انوک یرغو یلبرمسو یسهرد نیحسو یسهردومطو یشوقوب رقسو
 مهج لوا ہرک رب مکشعآ ینام كنرف شقنر دنسپ كنرف شاقداتسا [1] نرلهجرد

 بولوانایرک هدنل | رلینابز بولوا نایر, هدنجما شتو نارطقو تفت كيللادابع هدنجما
 ( م ) ردیللوا ( نراکرد ) هروک هروپشمریست [ ]1

 — ۲۲ ۲ تس



 يلق
 نوخ یرارکچ كمدآ هدنرلکدتبا توالت هلپ| تار رحت نوکان وکه دن راماقم یواهرنراټآ
 اما راروقوا نرلتیآ روبز هس هچرک اما رولوا رپ هليا نوکلک كشا یراهدیدو
 ردلکد هرزوا .... ناسل یک ينيدلوا لزا ندقج لبق هدواد ترضج

 نونغرا وباما هدنبش رونلوا ریرحن هدنلحم ۸ ردراشعا هجرت هنیراناسل یرافک هيمن
 لج كمدآ اریز ردنلدرکج یادبص شحومو بیهم رر یک یسادص لاحد هج رک

 ی دواد هسلکید ینونغراوب مدآ نالوا يا لصاما رریلوا یرلکوت کهدندوجو

 قجنآ ردهزجمم هلو تمارک «هسیا نونغرالوا  ردیسهزحمم هللا ور یسیعو

 ناشیرپ یرللقع كرلمدآ ندیا عاتسا عردیتمج كرازاس تفرعم رب زاجا رحس
 كچهدیاتحبصنو ظعو بوقبج هدنرلنوک ماندب كساپاپ شاب هدنجا ریدوبو  رولوا

 صوصخهرالارق ید لفح ریو ردرصاق ناسل هدنفصو ید كونب راو یسیسروک رب
 گردش اناسو نابع هک اقح ینسالوطدب هسع داتسا کراو صوصفرپ راک ةروصقمر
 مدلفحوب یاب یان لوا .پودبآ فرص :نرودقفراو یاس راک نیسدنهم داتسا

 كلرکر اکر هل وا هدیندرهد كلف سلطا مکشعآ رافرصت هنوک كيبهحين هدمنصمرردوب
 هدیا الا وو راک هل وب لزا داتسا رکم ردشمها فلس رامعم رب

 ج, ةسينک تاریوصت لاوحا یاشاع نارد

 مص نوک انوک ردقلواو مدآ ی شوقنو تاریوصتو لاثمت ردق لوا هرجا ریدوب

 هدراحم و هدجافساو هدهجو هدهل تیالو هرکص ندنحتف راوبوا کراو راطوب

 راتو قوح هلبوب هدرامظعم رود یهدنسلکسا هقسنادو هدق راعادو هدزیق راقودو

 نوجما مازلا یرلنآ بودیا تفلا نسح لا راسایاپ چاق رب یتح مشمهمروک
 زکیرکتقوجه كريس اشاح مث اشاح نوجما قالوا طالتحا نسح بولوا هفیطلو

 زس رک بودیا هدحس بوبط بوراقیج زکراهقباش ندزک راشاب هنیربیم عراو
 رب ندارپ یزو ېنس هللا هلوا یرکت هزب رانو اشاح یدنیا رلنآ هدمکیدید

 لوغا ندرانوبو زپهدیا تدابعبوبط هراتروصوب زب اشاح ردهللاح ور ؟رودلاوزی

 كرايراوحو یسع ترضح نمربمغ قا آ زیهبتسیا رمو اند تلودو تمعن
 و ا ا



 يلچ او
 پولوا يمال ادص هنوکررب نډزاس يه بوصراص يرازاس عیج اقح کرولوا يهاظ
 هجنآ ينا یرب كکوروکو رولوا ناربجو هلاو رلمدآ نبیبشا ؟رونلوا عاهسا

 هنيو رلراقیچ بوشمرط یخد ینوا ندنابدرن روک ذم رامالغ یشاوط یکهدنتسوا
 هليا رامالغ رلکوروک بونب هکوروکرووآ رامالغهلوبیخدهکو روک روا رارنب هکو روک

 رډلکد نوجنا قل وا لیقراب کوروک ناه رامالغوبو [۱] ردهدامقج پونیا
 كنهآ هلیسادصنونغرا بویلوزوبیرابغآ کرد راشغا يشاوطنوچیکن آ يرامالغوب
 راروق وايراهروس فح ندنراتبآ روز هدنماقمیواهر هلبا رانیزح تاوصا پویا

 هی و اما ردیوسومو یدواد رلنآ اریز روقوا رایدومب یرویزو تارو هچرک

 ین عطاق صن هسریند راروقوا یرابتیآ روز هسعوب نوچ اا ردراپوسیع
 توالت راتبآ روز مالسلا هلع دواد ترضح هرزوا یتآ ( اروز دواد انبنآ و)
 حیج بورپتکناعا هدواد ترضح يعوق هحع هدرلتداعس نامز كرانآ یدرلردیا

 رابدلوا یوسع نیآ بودک دواد ندیآ هدعل یدراردا لمت هرزوا یدواد نیآ

 نونعرا نکروقوا روز دواد ترضح هرزوا ی رللطاب ی كهیسعو الاح [۲]

 بانجو یدردیا توالت هللا نزح توص دوادترضح نراتبآ روز پولاج ینزاس
 نایبورک عیبج نکردیا روز توالت پورو سفنالا شوخرب هدواد ترضح هللا
 كدواد ترضح نونعراو یدرارد قالخ | ناحبس بودا عاهسا یدواد توص

 الج یدرلرک هناعا نیرکنم ددع كيب هی نکروقوا نیتآ روز کردیسهزجمم
 یتحو ردروهشم يزاوآ دنلب نکروقواروز مالل اهلعی دواد هدننیبام للم عیح

 نرسفميافلب ياحصف نضربشتیآ (هاشیامقلح |یفدیزو) هدرطاف هءروسهدمظعنآ رق
 راشد ردیسادص حاورا لام زاوآ شوخ ارز ردرلشما ریش هلبا نیزحتوص

 ماقم نانابعرو ناقیرطپ هلح نک رلرالاچ نونغرا بوبدهبوب يراماباپ هسع الاح ويد

 رامالغیشا وط هرزوارلکوروکر وکذم نکرلروق وا نراتبآ روز بولاحنونغرا هدیواهر
 رویزلسلسم انا |شوخو زاوآ شوخ رامالغ ددعرانوا هرزوا رلکوروککیایند

 هپودبایبعنیبآ :ك [۳] ردهدامقیح بون اهلی رتمالغ هلو ځد كوروکر وا : س []

 رلیدلوا یوسبع



 ياماق

 ردو یتح  راردیا تدابع بودیا یسیعنییآ هجنرالطاب معز بوروطوا رارافک عیج
 شوق ادعام ندنغودالوا یلاتحاكمهزکب هنیربرب یسهلمح كرلهلمكسا روکذم هرحما

 رایونلوتسا ندناباشخاعیج لصا او ندنشدلیفو یثد قلاب ندنکیکمادآ و ندننکُک

 نوتسددعزکس هدنزوم | كنسوبقهلبق هدورک كریدوبو ردراو راهلمکسا ینمی [1]

 رصقرب هلبوا یراداتسا زعنامز زونه کراویلفحم نونغرارب هرزوا ناوصر فیت
 الالزق کهدنسهعلق نوغروتسا رکم ردرللکدرداق هغعای بوروا راو هشبت هعنصم

 نالوا هدو و ردیلاع ندنا ییفح حو اما هلوا ییفحم ناخ ناملس هدنجما كنعماح

 ددع زوبحوا لماک ردفو هدنراروید كنيراهرفک رايدر دواد ترضح نونغرا

 هلراملق هلو ربع هلارللبد« [۲] کر دراتا ع نم نوکانوک و ربفنو هراقو لبطو زاس

 (ندیددننام دوي ندیش) عارصموبو ردفوقوم [۳] هعامس قحا رونلوا ربرحت
 هرزوا لفح روک ذم یرلزاسممج تح ردنونغرا ریسلابجاورپ جات هکمروک یک

 ماج یراتسواو یرلتلآ ندنسیرد سوماح هدنراسیو نبع كرازاسو بولوا نیز

 كور وکر بوکح وراقوب راساپاپ هلباهرقم یرلهتخن یهدنتسوا ردرلکوروک یسهتحن

 هرو ادص رازاس لاصتالالع بوبملک یراراکزور ككرازاس وب ؟راقیح یرو رنیا

 هدنرلناپ كراکوروکوبو  ردرلمادخ هشياوب رلساپپرفن رشهرکب هکمکح یوروک هو

 یتونغرا وب هدنرلنوک ماندبرب كرافک مکاغ راو یرانابدرت رود بولکید ینالوط
 گراو رهرفک رحاس لماک داتسا یهام هدنملع نونغراو هدنرلکدندیا دارم قلاج

 ثروغاثیف یربهایوک بولوا یهدلادیرف هدراقبسوم ع هرزوا یاتکراودالوق یر سه
 بولک راداتسا هدنسهن ارشاب نیسحو یداش مالغو ینایراف هللادبعو یدنحوت

 یراتارام تارامنم عبجو بوروب نیراوغروبو نیراخرج كنيراطاسب نونغراوب
 نالوا هدن رلناب لرلکوروک ون اما رارالشاب هکمکح یرلکورزوک روکذم بوروق

 تسوالراکوروک مکناحق رارورود هدامآ بوقح یرامالغ هسم یشاوط ندرانابدرت

 هل رلکوروک بونیا ندرانابدرت رامالغیشاوطنامه نکرنیاینشآ بوقجهنتیاهن یسهتخ
 رص رض خر هن وکر, ندنرلکوروک  نکر نیا هلیب ینشا هلبا راکوروک بونب هنیراهتخت

 هعاسو توز قج1 :ك [۳] کردرلنارامزم ك [۲] رلیلوتسا : ط ء «س 1

 - ۲۹۹ تب



 ےس
 ىا

 یرللامحا كمد لهدا هراحرب کوب رولوا فلن هالاباتک ردقو کزعد دم تمار

 یکر دوب ییماجلوا نامه ردقو یرلتبحم ردقرفاک هرلهللاباتک كرانا ارز ردق وب

 1 رلهدیا رظن هل رظن تحص هعماح بع لوا یراکاحو یرلمادخ بودبا رامع

 ۱ زکس نوا رددوجوم یرلمادخ ددع كيب هصزور هدنجما كنسهسبنک جم وب اما

 یرانانهرویرلک اشراو یرلایایو یرلهقدالو یراساپب كنبراهرفک ناتسرفاک قللارق
 زوروش کراو یرلماقم هدهشوکررب هدنجارردوب كناراصن تلمره بولوا دوجوم

 ندرافک تسد دارغلب یلوتساو رددوجوم رلهرفک ربشبلاح هتضایرو مولع عج

  هنکوا ییارحم كريدوب یراسایاپ شاب هجو یرلکاشرا هجو یرالارق هج یلهدک
 ٠ هجنراو هبارعات یمهتروا ردیغلرامقاداشم یفاص یفرطکیا رلرموک هرید نوردو

 نينوك قلاخ نباسح كنسهنبزخ نوتلا نالوا هدنو کردنزخم هرزوا دوم زویکیا
 هلیرازا ندنرازق فلس لارف یتح ردهدنتلا مرح هرمشط یسهنیزخ شورغ راب
 ی وتلا نویلم زوبو ینلام ن هلم كيب بولوا دم یرتخا هزیک برتخد مان نوص
 ردنوفدم هدنون رالام نولم یلاثما یک كنوب هو ررود الح بودا فقو هردو

 ردنکسا تخنوجاتوب ردیا بودیاشونینانیهز بارش هساکی ودر یارقجافسا نوحکنا
 هلام یک هدنرطصنم ینافتسا کهدنسهملق ے كنهسع نوسلوا مارح اکب یتخت كمەدد

 ردیا رادهعت ويد نوسلوا مارح هعرادالواو اکب جافسا تلودوب هعالوا كلام
 . .یمهنیزخ رصم كەچ نالواهدنویو ردمظعمریدر راونایاپودح یب لام هبت وب ات

  رایدرب یریه کراو راهزیوآ عنصم ددعكبزوب هرکه او رلطو نوک نوک رکدلام

 كمردقلواو راورلهزبوآ تابولصم شلک ندربلماک داتسا ررب یربیهو ندنرللارق

 کراو رله و نادروحو رانادغارحو رانادعمشو رللیدانق عص مو شم وکو نوتلا

 تاراخا نانلوا ربرحن هدالاب هج ردلکدیهشود ریدو اما ردک یلقع كنهروک

 . یک یزوکشوق یشاطربیه کردنومتربع ماخر یراکسوسف هلیارهعونتم نوکانوک
 . كيب چ واهلج هدنفارطاو بناوج ردربیکرد شورفملبارلهبیرغ شوقا نوک انوک
 ندنادوجوم هل هسیا یدنا قلخ 6« هدضرا یوروب هللابانج گردراهلمکسا ددع

 ۲ هدنرارزوا ردیراتاربخ كلالمرپ نابعارو كلاضلارفرب یریره کراوراهلمکسا عنصم
 تس ۲۷٩ —



 یمهعاق ج,

 هردو بورورف هنوک رر, یهاوخ كسه بولوا نیز هللا نوت تربع تمشیذ

 هزورفو نالسسو دحرزو ٹوقایو لعل هدنفرط نالوا یسهلقو شمرو نسخ

 توقایاوک و توقاي یراصو كمسلاناعو رطانیعو رهلانعو ین قبقعو یروباشن

 شغلوا اشنا هلا تمیف یذ راخا نوک انوک یللثم یسولول شبحو فدصو ابرھگو
 هل یحما یراراود [۱] كرابللد نالوا ناقرفلاو روزو تاروئو لحماو ردراود
 كلرلنا هسیاراو موق هفلتخم ةنسلا ردقن هدايلد مح گردراهرم یلاویص هلبا ماخ بم

 كيب زوب هرک هم ندنرلهبتتم بثک كنيفلومو نیفنصم غب هرزوا یراناسل
 ردربسلابجاو ردمیظع ةناخباتکرب  ردراویرلماپا مادخ هقشاب كنیراباتکد لحم

 ناطاسو قوقر ناطلس هدرصم الا ردق و تع باطتسم تاثک هلو هدرایدر

 یکی [۲] هدبلو دزیابو هدهبناملسو هدنعهاح حتفلاوا هالویمالساو هدنعماح ج رف

 هدنرطصتمیافتسا هدحو اما ردراورلباتک راب نلاعلابر هلا ناسح ید هدعماح

 2 .ردشل و یرلباتک روصم یرلطخ هرفک كناسلره ارز ردهدایژ ید باتک

 اما ردقوح تباغ یرلباتک تئیه مان هطنوم ابو هفارغجو روئیم سلطاو یرلباتک
 باثک هدنرطصنم ے وہ نوحکنا ردقو راباتک یلریوصت ود ردمآرخ تروص هدر

 هدنکیدنااشاعوربس بوره ههناخ باتک و هلسنذا كساپب شاب رقح و هله ردقوح

 وت مز ع یدما یدللا رطعم حامد ی.هحار ماخ ربمو كاسم بولاق هدنربح ملام

 یراپاتکمیج وید ردهللا مالک هحنکل رفاکرفاک کردلوا لصحتمو لام ندزارد مالک

 رصم مز اما راو یرامادخ ردق نسکس شم بروپس بولس هرکر, هدهتفه

 ناغنیک اکد زوب ردقوب ردراو مظع عماجرب رارید نیراطملا عماح هدنسهیردنکسا
 یسهناغباتک بولوا بابیو بارخ عماج نکیاراو یراتاریخ هو یرانزخو ماحو
 هللادبعو یمصعتسسم توفایو یراهربتعم بتک دلج كس هج ندتجر ناراب هرزوا

 راتعمالک تمیقیذهلبا یرافرش طخ[۳]شوخخیشو یوارمت نیدلا سمشو یعرق
 روک ذم ناراو هعماحوب هرگرب هدهتفه هتیزاع هعح بویوروح ندرومفپ هلح

 بودبا عاتسا نرلادص كرلهراف و كرادروقو كراهووک نیب یرلهللباتک
 یشوجخیشو : ك + س [۳] هدشماج لو : ك < س [۲]كرلبالود : ك « س [۱] ۱

— ۲۷۹۷ — 



 ېچ ایلوا

 نالوا هدنجآ مون نکل ردرامظع ریدنیزمو رومعف و فلكم هدیرطصتم
 كنيازخ و لام نالوا هدنو و رومعم تیاغ و قبتع یانب یرطضتم ینافتسا
 تمق ید تفامآ نالوا هدنوو كناعصرض اوج نالوا هدنوو نرصحو دخ
 كل رارود زمکیدنا ادات لدمآ و و رب یراب باتخ ناتسح دلرفا وجت

 یضعب هرزوا رلابتتم دومع ددع ىلا نوا هلم ردکویب یرید ینافتساوب ندنسهلن
 هرژوا راقنروخ كات یرثرب یضعبوردشمکج رس هکالفا عردرلیلاع بابق ریکراک یرثرب
 شوقترز ردنارز هلج یرلناوط نوعتربع نوملقوب شههرزوارلامنم تخرد ندورس

 [۱]هدشویراحیحوطس هرزوارانآوطو ردراشه زار حس دنس كنرف هىو هبي غ
 تمهرک یلهجرص نوک انوک یرلرب یمعب ردنوکلین صاخ صاصر یلوتروا
 تفجتورولپ كنبراماخو كنيرلماد هستارظن مدآ هردو: نددیعب [] ... ردلوتروا

 كنيرلملع جاخ نوتلآ یدق مدآ هدري زوبجواو ندنسهمشمش كن رانزور نارومو
 ا نوتآ انتر مظعرردوب  یفلهربخ مدآ وز یدک

 رونم رب هجهلاو رربدنلهربخ نراهدید كمدآ یرون بوروا قرب یک یاد هرقع
 دمآ ریل نوا روک ذم نالوا هدرد نوردو ردهحبم هاکدرعمرب ررود یک غاد

 نوتس رکد یمهنیزخ رصم رانوا یربیه كرلانم دوم یناقریو یروبلزو یقاص
 بارخ الاح بولوا یمآر طقسم كلانا سقلب یلها كناملس ترضح كردرلالاب
 یرللثم هدناهج «یضارا 6ردرامظع دوم شلک ندنربث اس هدنراید نع نلوا
 ندوبق ورک یلوط كردوبو ردرلکرد شاط ناوص ادخ عنص ربسلابجاو ردقو

 تاقو ردقایا نسکسزوب لماک یضرعو ردقایا زویجوا لماک هجتراو هیسبع بارح
 ندحرف كنسو ندسغلو نداشوت حور هدروخ هدنرهرا كاتردنا كاتو تاقردنا

 نوردناو یرابابق رک و ریغصو یراوید یور هنجو ردراو رلکحهرد ندمشیو

 دوقعم هلبا "وکمم یاغتربع مار نوک اتوک لوک و موقم صوصف عاونآ هدننوریو

 ق هدنرهرانک یرلک ات یریغو هدنراودو رد هلحو هدننوکلن هفرهو ردشمتلق

 راجا یریغو نوک رمحاو لشیو هابسو ضایبو راقوحنم قمع نوک نوک هدنرامز
 ندهدعب هفاسمر : ك « س [۲] هدش وزاح : س [۱]

— ۲۹۲ — 
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 یسهعلق جم. ۱

 تعاس ررب هنیراتلآ یغوتلوق كمدآ ره بولآ نراسابل هلو یراهالکو یرافایلفو

 یرلشابو یرللا كنيرلربسا دمع تما هلج لاحرد یدرروح بوقوص نرلحاتفم

 نرابایسا ندنرلطرصو نراقراص ندنرلشابو یدلوا زاماسوا یراشاقو یرازوک و

 راخ رح بولوروق هدنریوصت مدآ یک تعاس ندحوط هل رلنوب هکمدروک هحنل |
 ردیااغالع زمقفر مزب هدقدلاق « رح لا رخ ,سشعا ویا تک رخ یک تغاس هل
 پیارغ هک اقح یدنا هفبطل وبد ها یقرب ءرلربساوش نوجا ها هرو نا الوا

 یدیا اشاع بیاحو

 فاش اه تا تان لطف هتک ناف

 ردیک ررا هراپ هراپ راهساقیب رک | زاعاقیم بابسا الصا هرجا ج. رهشوب الوا
 الصا هدرهشوو ردشلوا ریرح هدالا رقیب هدشوراو یهدزفرط مزب وشرق هله

 الو رولوا یلوتسه نوعاط هسرنل نغوب رک | زاملنغوب تاناوح بولوا ناق

 هغرفو زالوا ساو برقعو نابحو نالبو كنسهرقو كن یروس و نوعاط

 یرلاشا وب هلح ردراو هدراشوراو هرشط اما ردفو هرجا رهش كلبلو شوهابو

 [۱] ردشعا تامسلط فلس یامدق یامکح

 ناسیسق نابهار ةسيلکحدمین تمالعرد

 اب داسا زیپ دین نک دیو زو قارب رویم متم یا شف هج
 نییآ دب ربخان كرللاض لارق ررب یربره ؟ردرامظع رطصنم یسیلا شعلا
 هحهدروخ هدننوربو نوردنا كرهش یددع زوحوا ادعام ندرانا ردرلهاخ

 بیعو موریرطصتم مان یاافتساهدناعفلانیع وشأت كرهش [اداح اما رد رلکحهسنک

 رب هلاو مافع یانب رب هلا هدنناتسرفاک هعبس ملاقا كضرا مداوب لصاما هدمحصو

 یرظن هدنوکسم عبر رام و رب ناحایس هلم هدزالوا و ردشماهلوا اشنا مدق راک

 طبع رحم نکردیا تحاس نتکلع هل رقح وب اما ردکحرک هکاقح راردردقوب
 .. هدنرهش هشق هدراحم اواو یرطصنم ... هدنسهلکسا هقسناد هدنرانک

 ردرلشعا : ك « س [۱]

— ۲۷٩6 — 



 ياچ ایلوا

 یرلک لوا لکد فیرط فیرح هدنراقدروا [۱] هلک کیا نوا هفرح و جوق
 هرصاحم ٌهعلق ون ناخ ناملس اما  راردبا دروخ راهبسروا هبیسورکنم لف رلحوق

 هنسهماق قارپ بوق هراک یرلامتربع ونو یراتعاس روکذم مدنرلکدنا تعرع کما

 روک ذم و [۲] رارروتک هدنخرات ناسقط هنيو راشمرتک هنب هرکص راشمروتک

 [۳] ردفرمم هلکنا عردیمسا كراقاقوص ررب ررب اسم هلبرامسا كراریوصت امت ربع

 ببارغو بغا هاک اشاع لصف رد

 هنسوشراچ رلامکح نکردیا اشاعو ریس ینا یرهش ج, هنی ریصقترپ ریقح و
 ضاب هرزوا راهلمکسا هدنرکوا كراناکد یضعب ردراناکد ددع زون هدقدارغوا

 لتفایق رانا و یلتفص راتات و یلهالک دیح و کت و یلقاپلاق قانشوبو یلقراص ضایب
 بارع هرق یک كنمرلربسا دم تما یلریجحنز صد یرلقایاو یرللا هج یقاپلقو
 رو رانا قا هرجا اخوا یکو رکن ناف و
 هسایسب هدنجا راناوه ندجوط ترفم هدنرلکوا بوروطوا هرزوا رلهلیکسا بوکوب

 بوشلاح هلیوا یرلازجا یربغو رک او لیبحزو هلوقاقو لفلف رادو ناحرادو هباکو
 نالوا رابتخا اما راورلمدآ ررودهلبا حلق وید كکود زیت هدنرلهسک | ایوک کرلرکود

 ندنفیدلاق لاحم و باتنبوق هنلوصهنغاص بوکود نامرد ین هتسهآ هتسهآ رامدآ

 ها جاق رب هراریسا رایتخا پدوت متواخس بوبهرکس یرلرمط تم كربقحو
 ردیا بولوا رباعانم ماز ىلع قانشوب ینوغرتسا هدقدراقح هسیک هيد لهرو

 یدمش ریو نامز زمکید بولک هلو هني بيرق هماذخا نوسروط وق یدمش
 هدکدد رلآ ندنرللا یرلهغا تاکیدرو روورود هدنرانای یرلبحاص كرلربساوب
 یرارازاب یوشراجز مکیدمروک هني بیوق همبیج هن ۀسیک بوبد لوقعم ید ربقح
 روکذم هن بررقهماشخا كرديا اشاغو مس یرلانب را آ نالوا ترامعو یراتالحمو

 رارفاک چاق رب هدقدلوا ترشابم هغعایق راناکد نکردبا اشا بوراو هنناب كراربسا

 یرافراص ندنرلشاب بوزوج نرافاشوف ندنرللب كنيرلربسا دم تماوب بولک

 . ردفورعم : س [۳] رارد رروتک : ك ء س [۲] ییهک . ك« س [1]
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 ینهعلق €,

 بوروآ هلموطروغ هنسهنیس هرک ییا نوا مات شعا ی اج تعاس یسهنیس رکم
 یغاقوص لیف لح وب ردنعاسلیف امتربع بیهمو بیہغرب یداوا زاهن فصت کراراپ
 ردراو لیف ضایب هدنآ رک رب هنی ید هدهشوک رب هني( رغ یناشاعن )  راریذ
 اما ردجوط یسیرجا ؟ردیتروص لبف عنصم بوبحم رب رلاج یتعاتس هلیا هجیکوت
 راک لف هابس نامه یانکسو تاکرخ ید كونب ردسیرذد لف هب ینسەرىشط

 (رخآ یامتربع) رولوا ناربح مدآ نروک کردهمیظع تعنص زاجتا رحس و اما
 هرزوا اپتنم دوم ینحرف ]٩۱[ فاس رب هدنادم هحمساو لپس هدنشا هقول و

 کردراو یتروص سواطرب یلزدلاینونل آ ندرقن هرجا ینسرشرب ردق مظع رفض رب
 رق روک ذم بوقاق طانف بوروا هحبص هرک رب سواط هدقدلوا رهظ تقو منا
 نرلطانق هرک ییا نوا دشا نارسو نارود مرک ییا نوا هدنرانک وک

 ( رگید عنصم تعنص) ردیا مصا نرلقالوف مدآ یسادص تعاس هدروا هنیربرب
 برا ید و راو یروص یک رب یلزدلاب نوتلآ ندحوط هدهشوک ر هن الوا

 (ریسلابجاو یامتربع رکید) رد کت رب ایوک ؟ردلاشع عنصم ندییایغ
 راچوق ندحوط هناد یا هدنتل ا رره هدنفرط ییا كلوب هدلحم مات ینادیم تسایس

 راچوق وب رولوا ینامز هلبوا مکناغ راشمرک یسیرد نویق هتیرارزوا اما راو
 هلبوا بوروا راک هدنرب هتروا كلوب ات هنیررر بونشا هرک ررب بودیا تکرج
 [۲] شاب کیا نوا یامز هلبوا بوبهرتد ردرد نیمز ندنراهک تامدص عراروشوقط

 تسایس همدآ رب مکناغ ررو ادص یرلکاح تعاس یهدنراهلک بوروا هنیراررپ
 شاب كنیرتقایآ ییاو یلا کیا بوروتک هنکوا راخوق و یمدآ لوا ردرلکجهدیا

 كرر یهدنسانروا یعاجاشوقود كجوق کیا روک ذم بویلغاب هریپ رب نرافامراپ
 مر فیرح راردبا بلص ندنرافایآ و ندنرللا یک هریوط ینیرح مرحم هدنرم
 فوخ ندنسامروا شاب كراحوف رکا ردک مهجرب ناج هسرع ندنشاب رکا
 ییا هدتسایس نادیم هلا ملا باقغ ای رولوا صالخ ای بودیا رارقا یمرج بودیا

 ( شاب کیا لوا )  ینورغود] یشاب ییانوا : ك « ی [۲] , قاض ك ؛ س ۱1

 (م) ردیللوا

 بس ۲۳ —



 يلچ ایا
 كدبا دیکی کنوچ لدروآ هللا كنفوت بوروا هلبا هلبح هلبوب یدکی یزاغ هلوت

 بوبد كدرودلوا هلیکنفوت دانوهوم بویمسک ینشاب بودیا كلتگی بوق ندننآ
 كنيدیکی زکرج لوا یرفاک ندیا دیش یزکرچ بودیا تلادع لاض لارف
 یدلوآ الا بولوا درصهرجما راوبد هللا هختکشا [۱] بوروآ راوند هدنس وشرق
 لارف و یتادبم نادنز ندنآ ررود یرادرم هفج هرجا راد بولوا دید

 یرطصنم یلافتساو ینادىم جوق و یادم لف و یادش تسایس و ینادیم یناربس

 ررود رازاب هدنرب ره عردیرانادیم رازاب مساو یخ رانوب ینادیم

 ناور تا راس همشج فصو رد

 ندشاطوندرللس نوک انوک راهراوفو لسلسو رلناورداشو صوحو رلهمشح

 رقاب و ندنراموطروخ كرالف ضا و هرق و ندنرارک ذ كنبرلتروص مدآ شلوبوا
 سر ضا هجا و "ندنزغآ ارلکشا صد و ندنلزغآ .لخ رارفص و
 كنیراتروص [۲] اهردژا حوط یلشاب یدیو چوا یار یخدو ندنزغآ كلرلنااسرآ

 ضوح یه بودا نایرج هدمیظع ضوح بورغزغ رلوص تابح بآ ندنرلزغآ

 راردبا ناشطع عفد بولآ یرلوص مدآ ی هل ندراضوح مساو ندرمشعیف آرشع
 ردنا نایرجندنرلتروصتاناوبح هنوکررب هله رلاسسلس راسهمشحنالوا هدنس هعلق

 و علف نادایآ یافت ربع شلاتسرد

 زدراو ليف من وط رب هدنتل آ رک یلاع رب هدرب نالوا هدننادیم لبف روک م الوا

 یراقالوق و یرلزوک بورود هرزوا یغایآ ترد ردراو ردق هرانم لس یدق

 لیف هرک رب ناه هدقدلوا یتقو هلیوا مکناف ردهدعا تکرح اباد یعوطروخو

 كلوب بوردلاق اوهرب ینهوطروخ [۳]بورودنرازوک بودانیوانرلقالوقبورغ وغ

 نموطروخ هرک رپ بوقلاق یعوطروخ ربارب هنیراماط كرلوا نالوا هدنفرط وشرق
 زرو ادص بوتوا موک موک یک بوک یاورسخ یمهنئس هدقدروا هنسهننکرپ ةنیس

 بور رد : ك [۳] اهدژا : دل ء س]۲ ۱ بوروا هراود : ك ؛ س [۱]

 س ۷۲ س
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 یمهملق 2.

 ناه راروق هبهشوکرب بورداق هلبا رلکروک صد راجا نزهر, ككراشاط یزمرق

 هسروق هرزوا رلابوص یراشاط لوا هلرلکروک صد هني رکا رولوا قووص مام

 :؟ردرلناغزق رقاب ترفم هدنجما ماح [1] یرانازق ... رولوا یسا هنی ماج

 ... رلرکود هرانانزق بوکح ینوص ندرلوبق ناه ردراو یرلهمشج

 ایوک یربیه ردرلیرق هجوق هل یرلکالد و یرامادخ هلح [۲] كراماح وب
 ردرلیرف امکح نزهرپ یللثم طارقوس و طارقوب و سونیلاح و [۳] سلاطسر
 هلاعم هراهنتسک نالوا قیقح و قیرق و راناقتحا و راتبرش بوروس رانآ يک

 ا وک ںودیا راتاماخ رایرق كالدوب هرانالوا التبم ههفلتم ضا صا می بودیا
 هلرلهرفک نرکهماجوب ]٤[ کرداشامن ...راردیا اود هّأاد بویقرلبقایو راهشبشنوک
 نایرع هلج هسیا راو یرلنایبص ناربلد ردقناما رلرناشوق هطوف ضایب یرارایتخا
 رد رد یک رت ٌهدولپ یرادوجو ایوک کراو یرانت لاثم رولاب ضاسب بورک هما
 یل ردراو یرادوجو قاشمو یک همحش مارو مر هن لوشات راررتد
 .هدهامس بودا هلوغم هلوغم [۵] مج ردنا مج نرارابکشم یوسک

 یرانادیم رازاب هدر, ددع نوا هدنجما رهشهلج [*] ۰.۰ راردیا افصو قوذ
 یادم سکرح و ینادیم ینایق نوا یادبم كما و ینادبم یرازاب شی ردراو
 هرقهرق یرافک بوبق تآ هحنلک هلحم لوا یدک سکر چر, هدنرصع ناخ ناهلس

 روا یتا یدکیا یک لوا مدل اد یک ی الا بواوا دیش ید یا
 هلبحالسهلج یک جوط بودیا دیدق [۷] دسحامات هلا بالغوم رلامکح ینسودنک
 یتآ هلیغایلق [۹] همطربش هدنشاب و هلیبابسا و شکربت و [۸] یهالک هرز هرزو
 نكر ج هادیموب ن وحیکنآ راررود بولوا دیدق هلالغوم یخدیآ ررود هرزوا

 نوچ بودرتکلارق دنانیدرف هرفک ندیا دیہش هليا كنفت یدیکیوبو رلرید ینادیم

 .: ك [۳] كرلماج و ( هغ یاشاع ) : ك ؛ س [۲] یرلنازقابوصو :ك ؛س 1
 : خ « مچ ردنا مچ : ك + س [6] کرداشام بیرغ رب اما : ك « س [4] سیلاطتسر
 .نوجما مان : ك ؛ س [۷] ج. ٌهملق رازاب نادیم فصورد : ك ؛ س [1] خرد مخ
 همعطریش : خ ۽ ط ]٩[ یهالکرذ خرز : خ ۸1

 س ۲۷۱ تب



 يلچ الوا

 هلوهح و كملف و جافساو هقراع دو زبف راه ودو لاقربو ]1[ هناشاو نداد ۹

 دنهو كيزواو محو روفتفوناخو اتخو نیحامنیحو [۲] وقصامو وفارقو هقصنادو

 بوک هتبلا هدنوب یراناکرزابولوا كنهعبس میلاقا محو ندمورو ناتسبرعو قارعو

 راردیا بکر اک لام نویلبم كيب هج بویلغابو بوزوج كوب كيب هج هدرناخ وب
 ...الوا ردرامظع ناخ

 ردلکد یک یزرطم و برعومور یراماحنکل ردناتلدماح ددعشب هله

 درود كماح هجنراو هرلهبقوو ردرلماح یرلهبق هلح هرجا راودرب هشوک راج
 ردلنا یرلنابدرت همدق ره نسراقح هبهبق همدق همدق هلا نابدر شاط ندننای.

 ردراویرلاتروقهحرک نسراقج ههبفردق لوا كسرتساقاحصا ردقهروک هکتعسط

 ندنرلهمشچ یلهلول كنيرلنازق ابوص ناه ردقو یراقولصوم یک كمور اما
 بویسشاط یرلوص هللا رللدرک یجاغا مم.درا یزعرق یرلوص قاحص راحماح

 كرانابدرت یهدنربارب هبق ا رلردیا رضاح ید وص قووص هني و راروق هرلانروق
 كسرتسا امرس یخد كسرنیا ینشآ همدق چاقرب ثسنمهدبا لمحت هنغاحبصا كب

 پودبا تلا ها تمکح یراماجوب امدق یامکح اما كسرتقس هدهمدق ینشآ ات
 ی یک نی یتکرب بونمتف وط اما ینشآ یراباکرح كرامدآ نتقس هدهمدق يه

 ماج بوخ یرلام و یرلاوه رناقس سکیه هرزوا یرلماصو دارم بوسروک
 هدنجما كراماجوب مکشللا هلبوافلس داتسا [۳] نیترارح ا وز

 رب ولع هدنحما ردراو رلاب وص ینبم ندرلماح یک هبق ددع درود هدنسهشوک درود

 راو راذفنم هدنرلتلآ كرانآ رلروروک راناناقبب هدنجا ماج یراشتآ ننی ولع

 هرزوا رلابوص ماج روک ذم و رولوا یسا ما بودیک ولع ندرلوص هنتلآ كماح
 وب هسلوا یسا كب ]٤[ ماج ... ردراو راشاط لاثم ققع ینمرق یربا یربا۰

 ؛س [4] یرارحتیمرک اما :ءس [۳] وقمم : ط «ك [۲] هناپسا : ط «2 [۱]
 ماج مک : ۵

 تم ۲۹۰ تن



 يبملق ع.

 یرلنامیکد نوا ررب مدنرلناي كنیرلکلړکت ردرد مه ردە ع مه یبیضب كراع
 كوبزآ ردناق کیا هبرع یینمرکدوب اما رلشا نمرکد رشیکیا هدنسضهب راو

 نوک انوکهرجا ج. رهشوب (هبجح تعنص رکید) رد رل هپ مع عنیصم پب مع و بیج رروتک

 رارروتک هرارفسبوبق هرارارخ دوخاب هبیهر بودیا اشنا یرانامرکد لا ندریمد
 ردفیفخ تیا اماردمدیراخرچتال آ هلم هج رک ردوکوا نوا هلک یکیا هدتعاسرب
 /[۱]هوک وب ( رکید عون) ردیرانامرکد لا یلمزال تیاغ هرفس-لها ردلکدلیقثراب
 راخ رجندهمریوح مدآ  راراپاب یزلنامرکد نوا ندهد هنی هرجما كجهق ودنصرب
 قیقدهغدروق نراخرجوب هدنعاس ييانوا بوبمتا كىك | نیادغوب ناه رریوچ
 هدتعاسمر, رلراس ینادعمشموم هنوکرب ( امت ربع تعنص) ردوک وا نوا ضابب قر

 نایتف كموم بوقج برعر, كحضم لکشرب ندنجما ثنادعمش هکمسک ییتف مومرب
 :( رکید تمنص) رولوا ناهب هدنتلآ كنادعمش هنب بوسک هللا صارقم یهدنلا
 خرج كنفوت ناه ردراو [۲] هرحو تبرک و قمقحو واق هدنجما قجوطق هنوک رب

 یبمزال هرفسلها ردیا قارحا یرلغاد بولوا لصاحولع بونأب هرج هجنقاح یک
 .ناغوصو قاف تا مکناخ ردراخرحند درب یلقایآ درود ( رخآ عنصم) ردیش

 نتعاسراخرحو ناه ندیا دارم قامارعودرلابشا یرغو قاق نونوو قامارغود

 راکرکد)ردیا نوجسمایوک مرایقهلوا یناهقیللاو نوتت هبقو سب هدتعاس نآ بوروق
 ایوک ندنرلکلب شوق نوک اوکو راو یرلخرح هرزوا هباپ راج ندد هني ( عنصم

 ردرلهزابلپ ندیرهدوک دوخای ندیرد هشرت ردلکد طانق یمعع رزکب هبهزابلپ

 .هدوا هکدنود لوا كسروق هکنایهدراح تدشبوروق نراخرح كطاسبروکذ م ناه

 ردهزابلبمنصم یلخرجربردیا اضتقاكمک كروک کلب بویلروطوا ندراکز ور هدنجا
 بیا عنصم هلوب ددع كيب زوب هع یرالاثما كرانوب هدجحم رهش وب مالک لصاح
 ردراو رلرتا رلیش بیاجم

 ناراش ور تراجم ناخ نایرد
 .ردراناخ لاثم هعلق یسرکی اما ردراو یرلناخ رکو ریغص ددع یک ۶

 ارج : 2[ ۲].: ول هو 1
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 یلچ الا

 قوموا هکود روس اجر هک هوا یو بوقج
 هبهشوک ندهشوک يراريجنزوب هجیکره ردرضاح راریحنز يناڼلاق يلوق مدآ هدنشاب
 وید نسهعا شیوروب نایب و هلیا رات | هنجما هلق نمشد هدمرصاح نيج راررک

 هلوا نبما رازاب یوشراج کراررک یراریجنز وب

 ناتسدب راژاب یوشراچ نابرد

 هلبوا [1] بونلوا انب هرزوا بیترت ردقلواو ردرلناکد زویشب كيب هل
 یفانصا یه و ردراو لام یمهنیزخ رصم رر, هدیجناکد ره 8ردنیزم و رومعم

 رادجهمصاب باتکو رابجموبقو رلبحتعاس بولوا ماو ههار هاشررب قاقوص قاقوص

 یندو ردنح ٌهناخ راکن شقب ایوک کر دب م هلبوآ یراوشراج كرلیزردو راربربو

 یاو یلتاقم و یلہنم و ردراقاوسا رظنی هدملشا هبرغ تال | و هبح تاعانص

 سانجا عیج و رتلشا رلتعاس رلاج اصا یلمانزور و یلهیهامو یلجاراو ینوکو

 یرلقایاو یرللاو یرلزوک ٍراردیا اشنا تعاس نوک انوک هلبرلتاریوصت ناقولخم
 ردیا تکرح هللا بودیا نظ هدنابح یرلناوبح لوا مدآ نروک بودیا تکرح

 رهش هلجو ردشعا تعاس بوریدتیا تکرح هلبا خرج رلاماکداتبا هسیا یآ
 اکو یرلنامرکد رریوح مدآ هنو رفصهو تآ هن هبسیاراو رانامرکد رفت هرجا

 زبسریفصو زب آ یرلهبرع نزبکدنرلارخو یمکحرلوص هلبارلءوق ندراوقونراشش

 ۍراخ رچ بابک و رانامرک د ردیا تکرح هل |[۲]یخرح تعاسعنصمو تط شو لح هل

 راطنقزوب نک ردک هدرنارح هبیعیه اما ردرلهبرع روآ تربع یرلبالود كرلوقو

 ردیک تحار هدر رود پوریوح راخرح یرلبرع نمر وج سوماح نوا رکج كوب

 پودوروس لبق رابرب هدندرا كنهبرع نکردیک میرس هیثنا نعهدک هشوقو اما

 لج واریمد لاتحرب هدنلا رفاکرب هرزوا هبرع قاجنا ردک تجار هسنا ینشا رلهبرع

 تعاس هسریدنستک كپ هبرع رکا رریوج هلوصو هغاص ۀبرع هلکن راو ینیرص

 ,یلخرچوب (هبیرغ تعنص) اما ردک هرزوا تعرس بوروق نراخرح كنه رع یک

 یرلخرچ : ك ء س [۲] پونلوا انراومه : ك <« س [۱] ۱

 تس ۴ ۵ س



 یسهعلق جم

 یشوراو 2. یکسا هدنرانک [۱] انوط ره دمب تعاس یا هدنبرغ باح كجم
 كراشوراو نانلوا رک ذ وو ردرومعم یئوراو اما ردشعا طض رلهنجا ینسهعلق

 یناتستخردو یلهجنابو غاب یسهلجو ردراو یراکاح زاسموق یت آ یخد هدنبتل آ
 رلکجهسنکم شللا رفرف هدنر یهو ردرلوا یلهاخ كس رانوا انب یدادش لاثم هملق

 گردراو یراناکد رشللا زوو رزوبو یرارطصنم لاثم هعلق ددع رشیدیو رشتلآ و
 مظعمندشوراو هل اما ردرلوا كيب شعلا راشوراو هراب ی آ روک ذمو هلج

 رومعم یشوراو اشاپ یا زمفیدروطوا مزب هرکص ندنا ردلہشپ رہش روک ذم
 راس سو

 ی هماق هج فاصوا

 .. هلحو ردهدوا كس قرف هلح یاتسرامم یهدنحا كح هعلق سف اما

 تاق رشیدیو رشبتل آ هل ادعام ندنیارس راساح ردرامیظع یارمس وق ددع

 نزورو رانشنهاشو رلهروصقم نوک انوک هدنسهفصیه ردرایارس انب ریکر اک تاقردنا

 هل كراناخناوید لاثم عصرمو راخاک یراکلحو یراکفدص کراو [۲] راهرظنمو
 بذک هدرلنآ ردححو یدنا لقا رادرتفد شاب وید ردهرج كيب زور هرک ییا
 هنوک رر, [۳] هدنرلاباب كرانیشنهاش شلوا عقاو هدنراشاب هشوک عیجو زالوا مالک

 رنغاپاپو رللبلب هدران آ عراو رانیشنهاش وجوک لبابق نوک انوک شلوروا سفقلت
 هلبا نالا شوخ بوروا ربفص نوک انوکو رلاصآ یراصو راقواط هرقو رابطوطو

 یجاهعلقو و ردراو یرلصنق نشنهاش هدروخ كراناسلدنع نغم یحدا تامغن

 یسهلج كراقاقوس ردشخلوا ح رط یشقن [4] مردص هرزوا هسدنه هلج یرافاقوس
 تآ رکا نهرک تاناوحرب یربغ ندنآ هرپشو 8 ردلهشود مردلاق هزک اپو كاب

 نزا تا _یرامادخ كترلکلام هاو یرابحأص ناکد بقعزذ هسراسر بوک

 راتروع و نالغوا ندراناکدو یرلبحاص هناخ هلم هسغای رومایو رارروبس بولس

 یسلوا (رلهرصبم) هدهبیا زسهطقن ] رهرصبم : ك «س [۲] لیت رهن : ك «س ([۱]
 جم رطش : ك ءس [4] هدنرلنای: ك ءس [۳] [] ردنکم
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 ىلچ ابلوآ

 یلاعریکراک اپارس یلجابو غاب ددعكیب چ وا هدلیوط ةريزجرب هدننیبام انوط ییا
 یرلاشاپیحا هلمح ردرامظعیا رسعساو تاقرحواو رنشکیایل و رواتمهرک و هتخنو

 رومعم رظان هوش رق هدنرانک ات وط رررودنف هدنو یرلا ناک ندنفرط ندوو

 زارب قاحالپاب رایکو ی هلکسا [۱]هناخسرتو ردرلنزخسو ابن هلح یرلن آ و ردرلهاخ
 مدنرلساقوف كزابارس ی هد رهشوب یسهلح هسیاراوید و رده هدحشوردهدشوراو و هلم

 یرلناکرزاب یدوهم اقنع هیافلاةیافرولوایرلرافکهسم ءدنرلهاخینشا بولو! رلدوهج

 هقشاب یخدیوب رک | هکردراویسهجحاب ریسلابجاور, هدشوراوون كلاضلارقو ردراو
 یلتو رومعم قاحتا رولوا باتکر لاثم همان تحالف كستا فصوتو فيرعت

 ی.هرحش دودعم كيب یدی شعو یسهرفک نابغاب كيب چ وا هکهلوا مولعمندنوش
 ناربحو هلاو مدآ نروک کراو یرلبلاع رصف یرلراآ لارقر یره هدر شعو

 رات یسلعش كباتلاع باغ آ هنیمز ندنسیاس كنناتسلک لک ناتسلخت میخ بولوا

 هعلق یفارطا كنرلغاب هرفک [۲] نامعا یهو ردمح ناباخ ع ابراح رب ایوک زما

 هلو .دشهلوا ح رط هن وکر ا یر ره کراو یرلهحاب [۳] سشملکح رس یک یراوید

 یلءاخزویشپ هقشاب رلرولوا هدشوراو وب رلهرفک یعاقس بابسا ینعی یوش هماح
 هل .زلکوذباکرح بونقس باشل هدرا الضا هدنجما م رهش ردهرومعم ل

 رازق لاسغ هوبحصو ردراو رللاسغ داتسا رولوا لس هدنو یرلباسا ةلرلءهرفک

 یمیظع شوراو ددع شب هدنفا رطا كنسهملق £, ادعام ندنشوراو وب ردروهشم

 زمغیدروطوا مزب یدلاق شب بوق زونه یترب یدیا شوراو یل آ راو یخد

 یوص 2. هدنسیقرش بناج كنسهملق ج. نکل ردشوراو یل آ لبا شوراو
 نوق و رایجایوو رایجشرکو رایج رهدوکو رلغابد هلج یشوراو هناخ هبط یرشآ
 حوریذ الصا هدرهش بولوا نک اس هدشوراووب هلج یرلباصق ریزخو ربغصو

 یشوراو لېپشپ شوراو یجنحوا ندنا ردرپش كاپ زلکود ناق بویغلزاغوب یمسق
 آن ینا ید یش .... ردفوصوم امادقم
 ندنآ او نی قوم 7 ق :: ب قرا

 شملکجروس : 2 6 س[۳] ناصا لجو : ك [۲]هاخاسر : ك س [۱]
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 کس
 یرشآ ی وص 2 اما ررنوروک قیرطلاب یلوا راقلک اجو راهسینکو زم وروک رلیارسو

 [۱] هبیس وقارپوط هبهعلق ندفرطلوا ردراو یسهلاوح لهس كنهعلقو هدنجما رلغاپ
 رادامآ اد كنهعلقویو [۲] رد ( لاباعلقت لاجرلاةمه ) عردنکم كمروس سرتمو
 نواب همم ندنتلآ ر هلبا راک لوحوک قافوص قاقوص ایارس ین آ لع هدنفارطا
 هدامآ یرلیوط همحاص هدنراقاقوص ل لواو رولشالود هللا راقاقوص زو هڪ هشاب

 بودیا راقاقوص هدا ويدهن و هسلک غل هنتلآ هملق ندءرشطهدهرصاحم نبح کررود

 راشتآ هراپوط همحاص هسررک رلمدآ ندهرشط هنجما لغو رزک رلمدآ زورو بش

 . هنفرط قرشم ید یمویف رو راردیا كنج هدنتل آ رب بودیا

 مدآ یللا ا قدنخ ردوبف یوف تاق چ وا نتم رب رلررد یسویف یارس

 راویرسج رب انب یدادشمنصمر, زوک شب هرزوا رهنوب ردنا نایرج مرہ دیمب
 هرفک هلح گردیمظع شوراو هناخه.ط یفرط هتوا ككرهنو  ردلکد یلاع ردقل وا اما

 یادخعنص هرزوا یسهیاط یسویق یارس روک ذموو ردرلنک اس هدئو یراغابد

 بی ردقو یرظن الصا یلاعت هللاماب هدضرا یورو راو یحاغا رتلف رب مظع

 هدنسهمشخ ر و هدنرابو كرالصایتماشم هتخردو هدضرا ےداوب ردهاک اشاع بو

 هدنسهباس تخردو بولک راساپاپ ندناتسرفاک عم ردقو فالخ رحشر هلیوا

 یسعترضح مکنام هج رالطاب عز راردبا ترایز بودیا تدابع بوک بوروطوا

 یهدنلاودنوسلوا شعرات آ افتریعرب . هدکدلک هرهشو, هلا افصافصنوعمش یبهفیلخ

 هاک اشاتادخ عنصر بولوارهاظ یحاغارتلقوب یلاعت هللا صاب بوقوص هنیمز ینساصع

 هلمثیسوبق ورپوک هجنرانک انوط رهینشآ ندنرسج ییوص مو ردمیظع تخرد
 یک هرزوا یره انوط ناک مع هدنکوا وبقوو ردرلوبق صد تاق چ وا رظان

 راک بودک ندرسج و هنشوراو اشاب یا ؟ردمیظع رسج زوک یدب ندنرلکرد
 ردمظع شوراو رومعمرپ

 هدب وس سوراو شلات

 ردشلوااس هدنیمزوب جادتبا ردهتیوس یمسارپ كنسهعلفم هرزوا یناسل هحم

 ردعماند : ۵ [۲] تپس : ط 1

 بس ۲۵۵



 یلچ ایلوا
 ا
 ا

 نراشاكنهعلقوب بولک روخارچ رفاک كيب رشیکیا نوا هنسره ورب ندننامز ناخ

 بولک رللماک داتسا ناطیش سدنهمزو هج هنس یه ندناتسرفاک تیالو ره بویلشا
 اشناوعارتخا هنوک رب قلعتم هبهعلقداتساره نوحسالوامکتسم و نیتم كنهملق وب

 یرلهباط و یرلجاربا که دنسهشوکر ب مهایوک مکشمراو هلاحر هعلقنوملموب هديا هديا

 یدادش متر هلوط نلاق مدآ رشمرکی راود یاح هرق و ردشعود هزربلاموک

 هلج هرزوا باسحو ردراود هلود قاروط هلود نا عدآ زوطوا ردانهلوط

 ناخناملس رط یسویق كنرفاما ردراویدنیلاق مد یللا یراوبد هملق و هلغار وط

 / یوفو نام تباغ فرط لوا نوحسکنآ سه رهنتخر لح ندیوط تامدص یآمز
 شرطم هغو یراشاطهلح یهدنرلناییبا كنوباقو ردراود شاطردق یسهثحلف

 نکس یراود قرط وو ردرلشاط یرمایو یروب هل ردلکد شاط لقیصم
 حوتفم هنفرط نوغرتساو نیدوب ردفوشکمبهلبق بناج یسوبق كنرفوب ردالاب نشرا
 یکیسوبق یسهعلق باوبالابابدساما درک یرجا ندوبقوب هللا اشاب یحما هلیغالوا

 و ردوبق لظم بهم رونلوا روبع ندا آ راک یللو یرکو یرکا تاقرحوا
 ردپ رللوبنا ود ایوک کردعساوهار ءاشنیقای ردق عدا كیارس لارق یرجما ندویق

 یروصتشوقهرفر, شقنهلبا نوتلآ و یلشاب کیا هرزوا سس ضا هرزوا ویف وو

 هبتع كنویف بولق جک نراراقنمو بوحآ نرانیحانجو بوردلاق نرلشابییا کراو

 یت لوا نروک مکشهاریوصترب هلیوا[۱] م رم داتسادک اقحاماررود هرزوایمالع

 كنبرب ره ردراو راراثآ تربع ررب هلبوب یخد هدروق یهو ردیا نظ حور ید

 -هزاورد هل وقف اما رولوا دلج ر ناه ییاصوایمهعلق مش كلهسلب مقر نرلفاصوا

 راوپق رو ردرلوپف دیدجودیدح یوفونیتم تاقرحواهلوب رلوق هاجو ردنیتم ندرل

 راهراقم ندریرجوا عراو رلیوقرمسج بشخیوط مدآ رزو هرزوا رلقدنخ هدنکوا

 شرط یسویف كنرفوب رلردیا ربس بودیا دس هننکوا ككرلوباق یرلرسج راقلاقهلا

 روا یریغ ندنیارسلارق هدنجما هعلق هلا قالوا كسکو نشرآ نکس یراراود

 هكبیکرت هدنروصو ردشملهکرح هلیمض كباب یسهک ( ر ) ] ر سرم داتسا : ك [۱]

 [ (م) رولوا كعد هطسوا یهلشبا یس ىمي نسک رص یسانعم

Yof 



 و تو یا یا ی ی نسب تا تک سا دا ار شر ناب ین تب

 یتمارک كباخ ناهلس دناع هنسهملق ج

 ؟ردرلمغل هجرف تاق رجوا و رشکیا یفاص یراببرا بناح كراهباط وب اریز

 هج یرلفارطا كرلهباط هرشط و و  ردرلمغل یلهنیزخ ردرود رحوا یرب سه

 ردراسرتم یلقزاق ندوایمارش

 ناخ ناملس یزاغ تامارل نارد

 ردنارو الاح رب یعوده هدک دک ود هعلفو ندنفرط بغ ناخ ناهلس مجناحف

 راوتسا راصح رب بودیا امد هحرالطاب مز بولک رلساپاپ ندتبالو رب لی یه
 هل یلاعت هللا ماب هحنلوا ما راوید ناه رولوا ردنکسا دس ایوک عراراپاب یراوید
 لوا راکرخا ررود بولوا بارخ هن الح رلاق بارخ بولش ندنلع راود

 ردمافر اع طرف رود بودا زاهد مت تانا ند یک م 8

 روک دمو ندنرافوخ ويد رلک لاوز یک مولوا رخآ ههملق وب ندراوید هتخت وب
 لصا كنسالوا تاقییا بوبای یخد راوبد تاق رب هنیرانکانوط هنکوا كراوبد قق
 هعلق 8 ردوب ىلصا EST لمع ندنکوا راود یی و هدینانوط رم و ردو

 باق هتحت نالوا مدهنم وب راشمردنا نایرج ینانوط هلیسهظحالم هلوا نيتم یخد

 نالوا هدنوب 6یدیا راو مظع شوراو رب یرشآ قدنخ هدنباج بر كراوبد
 هنیزخ كسب راناکد و ناتسزازب و ماح و ناخورطصنموهسبنک و رلیارس لاثم هعلق
 هدشوراو وب بولک هبهعلق و یرکسع كروت هدنحرات [۱] (ماغ) یدزالوا هلام
 راسک اخرافک لاثم ایرد نکیا هدنآزب ندنرافوخ وید رکود ُهعلقوب بونلربس كروت

 نراها هنیرلبحاص نادناخ نالوا هدمیظع شوراو روک ذم بولک ندلارق یدب
 همروس ینادمه ینک اپ ا كاخ ینلوک کر اید هلبا لریدژوژاب ینارامع هلم بوریو

 رانتطبش و هلبح كيب هاو رلمغل هتنیمز بودیا ارب هری هدیآ چوا بودیا
 ناهلسورلیدتیا راواپمارش و رافدنخ و راهباط نیتم ددع یدب و . رلپدالشاب هک
 هنم را هثروق ندنخمرا ۱ ۰ ٩۱ ماغ) 2 رلیلجم هرکوص ندنخشرا ٩۳( ه->هظ) (۱) :
 ردیللوا (۱۱۰ ۰ ےنغ )یسوغود بولوا شیلک اب یسهلک (۱۰۹۰ تک ےغ) هسریلیقاب
 هفد یجنکیآ هرکوص ندنخمرات (هلاخ) رلیلجم یدیسلوا ورغود یسهلک ( منغ )رکا هکنوچ
 (م),یدرارافروق ندنخیرات .( منغ ) هکلب لکد ندنخرات ( ماغ) قرەلوا



 يلچ ابلوا

 هبرغمندق رشمیسهعلق و ردشنامالو مموک رولوالصاحن وتلآ كبزوبرکدرودرل مشانی

 رببک و ربغص هدنیمز قجلا ر هدنرانک انوط بولوا عقاو یعداب لکش ینالوط

 ناصح نصحریو ناتم دس رر ییهباط ددع یدب يمركي هله هدنورب و نوردآ و

 ادخ ردنایا ییراد ناما ین نالآ ٌهملق رب ناشیلاع یمان و نابنبلاعیفر روس

 یسهساط کیا نوا نالوا هدندوحو یدنک كنهعلق اما هديا رسم هناعا بحاص

 یرلپ وط زعلاب هراپ رشیللا رقرق هدرلهیاطرولآ مدآ ددعرکیب هدنرب یه کردن تیاخ
 اراد یغرح هرزوا یراود كنهعلقو و ردکحوک یرلهناط ادعام ندرلنو راو

 رازافک نابهدید هتملمدآ هرزوا یرلهعاط اما ردعدآ كنب شب نوا لماک رادام

 هاهو یدرولوا مدآ كس چک هل وا باسح بولمدآ ندنآ 5 رلد دام وف

 ردرلوبق كوجوک یحوا  ردرلوبق مظع ءارءهاش یشب اما ردراو یسویق ددع زکس

 بویلوامولعم یرامساكرانا اما  ردراو ید یرلویق چاق رب هجنرانک انوط نکل

 اوط الا ردمظع قدنخ هلح یفارطا و باح و ردیرلویف وص هجهدروخ

 هتسهآ هعلف وب هحرانک قدنخ وب ردقو قدنخهدنف رطراوید تاق کیا یهدنرانک

 [۱] قدنخ یدرک ادرک كيهعلق و مدنا دع هلمحبست هدلا بویورو هتسهآ

 امدقم هدعدآ كب کیا و ردهوطخ ددع یللا زو.هب كت زوقط نوا لماک هزیص

 ردعدآ یللازوبشب كيب رب یعرکی . ةملق هرزوا باسح و یدیا یرانک انوط

 قدنح بيرق هنسوپق كرف ات یرلشاب ییا هدنبناح قرشم و برغم كيءءلق وب
 ا قدنخ میدآ كب کیا یتمس یسوبق كنرف جا ردانوط ن لام الام یجما

 نیرد ج الوف نسکس یرط و و ردرادلوصحم نیمز یلرازنح و رباح ردورق

 ردقس و نا مدآ دزوب لماکیقدنخ یفرطره و .ردشمالک انوط رهن ؟ردقدنخ

 ندانوطرهن هنجا قدنخ هدنشابیاح بر و ردقاعا یرلشاب کیا ككرلقدنخ اما

 مظع,رطان هنا قدنخ و ردمیظع نامل رب یجیا قدح .رطای پورک رایک كویب
 دارم زدوووق یرلهیباط ندقاریوط ددع نوا هرشط ندقدنخ راو یرلپوط

 ردف و یرلوص هدفدنخ اما راو یراقدنح هقشاب ید كرلهساط ون ردراب وط

 قدنخ ز 1

 بس ۷ 6 ۲ بسم



 ینیصوت كنسهملق ج

 جم ملت یانب زرطو حرط نیمز لاکشا نابود
 رهن هدننلا یراریاب 2 هدننماد یرلغاد نالا كج وک یسییونج بناج كنعلقو

 فرط یلاش كنەعلق بوق آ هننناح قرشم ندبرفم [۱] بولب ندر, قانقرب ینانوط
 هللا قاقآ لع: ندنبد هعلقو انوط رهن اما  ردبا زوبع رکود انوط رهن نراوید

 ره ندنتلآ هملق نکیا هدنویز ارز ردلباق قاق آ هیانوطكوبب هن بوسک ندوراقوب
 یدرارک بوورو هرجشاوص هح وشرق ندشوراومزبورب رلقحالغوا بولاقزا ال وط -

 ندمرک هوص یرامالغ وید رانسمروک نغودقا زا كبوص یرکسع كروت ءرکص
 یفرطیمهلبق كنهعلق بوقآ رهن [  ندبونج ویو بناح كنسهعلق  رلیدنا عنم
 رولواطولخم هیانوط ره ج ره هدنشاب رسج بشخ بودیا روبع ندنچما قدنخ
 3 هد دیع ناسل و [۳] ردراواک یمسا هدراحم ناسل كيهماق و

 ناسل رد ... هدنایو ناسلو ... هدسنال ناسلو

 ندنالا كج وکر لوو ردیمسالربفصرهن ناقآ ندنبد كنهعلق جم اما ردجم هدماورا

 رش یراوید تاقره  ردناق کیا هدنرانک انوط 2 ةعاقو ردوص تاح بآ رولک

 یفاص یلمت كنتاق یرانک انوط  ردراوبد هلوط مکحتسمو نتم یدادش نیلاق مدآ

 یفرطیرانک انوطوو  ردراشاطیریا ردق یسهدوک یسورکنم لف ردق یمهیق ماح

 هرفکددع کی ہدەہباطرب یھ ردرلەہباط میظع ددعنواو ردعدآ كس کیا لماک

 راویراپوط زعلاب هراب رشللا هدنربرهو یدیا وشرق هزعراقانق مز, اریز راکب
 فوخ ندفرط وب هلا قالرا یرانکوص ارز ردقالا یراراود ینرطوص وب اما
 ندقاراپ ردلو یینادیمعساو یلنایبخ ییام یراود تاق ییاوو ردقو یتشخحو

 صد راهرفک ارقف ردراوراقجثاکد ندزاس یکرلنازحا ةبلک ندشالجو ینرچ یلاجو
 هم ؟ردکسا یفاص یرانک انوط و رلردیا تخورف تاوهدروخ یکروم وک و
 4 ریو: یرالاسنودواهلج وایان و راه رسو راق برغان یو یک هارط

 هدنآ - ردراورلن زخزوبهحن هدنک وا كوم وکه دلع وب یرالاصك رلهتختهردنشو ی رالاص

 ردشراولک : ط «كءس [۳] ندنبونحبناج : ك [۲] بولو : ك [1]
 —— ۲ 6 .تتس



 ىج لوا

 ريصقترپ یابلوا ریقح وب قاجنآ ردقوب جابتحا هنمامزای مزب ردراشمزای لصفم
 یدنا اضتقا كما ریرحت نرلتالاوحا ضعب هلببس نەما اشاع بوروک نسهملق چ
 زوبهدکدنا هرصاح نسهملق ج هليا رکسع كيب یدی نسکس ناخ ناهلس هکناغ اما
 نوکل وا ناخ ناملس هدکدنک ناخ یارکبح اص هلبا راکش ودع راباترکسع كيب یللت

 هناعلآ هسیا یرکسع رانا یدردنود نژو كرکعو یدردنوک هعرق یناخ راات

 چواندرارایدرتاسبولوایتق تیاغیشق ردهدنکتاینادنامال آ یسهعلقم_ ویو ردلمزال

 ناه بودیا اتشم هدنیدوب مدقم لیب ربندا ءرصاحیجم ٌةعلق وب  ریلک یشق لوایآ
 هرزوا راق هدننلا ج هلبا مالسا رکسع هجنیلشاب هغانوا هجهلآ راق مدقم ندنزورون

 نرکسع رانا لاثم ایرد بولک هدراپب لوا هحنلوروک رلکرادت راس بودا ثکم

 هدادما هح بورودروو نرلفرطرهكناتسرفاکب و ردنوق هدنفارطایسودرا نایعلآ

 هعلقو ارز رک كجا هرصاحم هرزوا دا ةعلق بوردرف نرکشل رافک نلک

 كن هدلب وب مکح سویملطب لوقب هرزوا بالرطسارلع بوئلوب [1] هدسداس ۰.۰ ج

 باوا ... راپ لوطو ۰.۰ یدل ضیع

 هدجشوب و رولوا دیدش یشق نوحکنا ردهقفدو ... هګرد

 یدیا هققد رو تعاس قوحوب زکس نوا یدیا .وللح یراهن لوطا نکیا
 صالخ ندنلا یجوآ یدمش اما شیا تاق نیلی یسهملق ےب ینامز ناخ ناملسو
 هک ردشلوا مکحتسم و نیتم ردقلوا پوریوج بوکح ینودنک یک لازغ شلوا
 ترضح اما رداربم ندفصوتو فیرعت کردشلوا جوجأمو جوجأی دس ایوک
 كاثروف ندناملس هدنحرات ( هل) هدنزومر كنسافص نوعمش كننوراوح یسیع

 هللااشنا اما یدنا تدوع حتف ناملس ادخ تمکح بودبا روهظ بولک ییدید

 ادخ ردلمهتح یرلهعا هرصاحم ةعلقو یینامع هدنګراتیظفل [۲] (معغ) یخدو (مناغ)
 پودیا دادما هزب زانات امارلک یرکسع كر یرلمحنم رافک اما هدیارسمنحتف

 [۳]هاس هنس هعلق و ناشلامظعرو زرهدیا مسا پورق نراریزوالرونو رازو روت

 راریدهبو» یرلمحنم هقدالو ساپاپ ود زرلآ هعلق قوح ندکرو بولوا [4] باغ
 .هلسهبس :س .هلیبس : ك (۳] ےئغ : ك ءس [۲] هدسداس لقا : 3س 0

 باغ : ك ءس [4] هلسهنس : ط



 یس«هرصاحم یتسهماق ج كاج ا ناطلس

 سافیو دحی هدراصح نوردو راروقوا راناذآ هدرلندب ناددو رارروا حلق هرق
 هدقدنلوارخ اتلهس بوسملشاینیرک كرکسعهدشیورون ادخ تمکحرارلآ رام انغ .لام

 یت | هدیاهدیا كنجروالد زابهشرپ هدنمان[ ۱]سکرحیاد ندنانغ نرک هیهعلق نورد

 هدننادیمزکر جهدنا یسهعلق جالاحرلردیا دشبوروا هلموشروق رارفاک ینودنکو

 زدشمهموروح یخد رورود بولوا دیدقیدوجو هلسل آ هدننلآ رک ر یزاغزکر ج

 هلج ېکرولوا ناروب و نافوطو راق هبت سرب هجیک رب هلغلوا یکتا یراغادناملا هدعب
 رالوی نکر اک هبهرصاحم ناخ ناهلس هماقو اریز رارراو هنسهبتم كاله مالسا رکسع
 نویزمالسا رکسع بونلاق جک نوک ولآ بودا حتف یرلعالقهراپ یتلآ شعلا هرزوا
 نسب رابناح كلرکسع بولآ ربخرافک نغودلتود هشقمالسا رکسعو یدیا شاوا
 هل بودیا عاتسا ناخ ناملس نکودتا هطاحا یرکسع لاض لارق یدب راکدب رافک

 نالوا یلارق ج مدام ردیا ناخ نابلس بودیا تروشم هلرلرا شا هدیدروما
 هف رصت هضبف یس هعلق هراب یل آ شقل ا کن وخ ىدا كمردلس ندحودنک هلارق دنانندرف

 بارخ بودیا ربارب هک اخ نرهدیشم جور, عیج بویق هتفايق وب یحم ٌهملقو بولآ
 نوا عردلوا كرادت یدمسش ناه یدلک شرق یک جلق ادخ تمکح كدتا بابو

 یانوطبودیا رادرسیاداویو مساق هلبا تکی كب قرق رلیضمب هلبا تکی كيب ییا
 راکشبوروا هشتآ ی الو لیا راناهدبناح وشرف لسک نرسجانوط بووک وشرق
 اداوبو مساق هدکدید رلنیسک وشراق ب ورک ندحلف هاح یرارافک ناه بول آ رسا

 یرافک بوک ینانوط هفرط وشرف تکیكسییانواو كسقرف هلا یهاشداپ نامرف

 كناخناملم رافک هج هجنروک ینوک رکیدلاوحا وب هدفرط یرب نکررک ندجلف
 ناخ ناملس ناه هجشدیک هغاموق ین رکسع اداویو مساق بودیا تغارف یغنالا ندرآ

 اما بوغار, ییناهلس هاکراب هدنتل | علق ینوک یحنتل آ نوا كرفص هام ٩۳۹ هنس

 كروب مهام بوراقج هتمالس یهللالوسرغاجنسو یهنیزخویوط كویب یهدکسوا

 راراک هبدوب هنب هدعب رارراتروقناج هدنآ بولک هنارتروق ناج ینوکیجنکیا یرکی
 هدنرلخمراو یلح اص هداز لالجو یلح دم ییهنرداو یلح ی هرزوا لیصف

 زکرچ : ك س [۱]

 مس ۲ و بس



 ىل الو

 كلرلهرفک نرتک یراایاده و اشاب هدعب كدنا قوذ بولوا هصح ندنآ ءنعهلج

 هدحراقانق یخدرلزب بودنکر ءرفک هل بودیا ناسحا ششخ نوتلا رنوا هنیربیه

 نحهعلق ج, بودی رلافص هلبا رلاشاعو ریس نوک انوک نوک ره بولوا لاح هدوسآ
 یدبا راو متانق حرفم هناهاشرب هدنرانک انوط كريقحو اما  كدردیا اشا

 سورگنا لارق روطهربنآ راساج كلم ارادو سوحنمنالا مش تخم یاب فاصوا

 ج هملق نيصح یالا لزق دس جسراوتسا روسیا ینعب

 ندنویراوح ند رلهفلخ یسعترضحادتبا هعلق واراصت موفللمناخروم لوقب

 كرءهدبا رانکو تشک یناهح یدبا اع حابس یکییبع ترضح افص نوعمش نالوا

 افص نوعمش هلت [۱] نایراحنم ندندالوا رهحونم بواغوا هنیراید نالاوب

 كد كجهلک اما ردیا ان ىج علق وب نایراحنم هلممیلعت كلا بولوا فرشم
 كب هعلقكقروقهحنلک ناملمودنارغا لورا نیطنطسق هللا []( هلط ) طفل هدنحرات

 فسوب ناطلس هدنخشرا [۷] ( مغ ) ظفلو هدنخرات ( مناف ) ظفل هرکوص كباب
 ةعلقو افص نوعمش وند كديا حلص هلبا راید بوقروق كب ندنسهلک نامز دم

 ردناراتتصو هع بورودنا رایح ٌةعلق وب بویلیوس رلزونک زومر هح نوجما
 هسک و راح عیح و هدهد یاقتسا هرجا یەم ج. راعماج رفج ظافلا وب الاح

 ینج هل آ یلناتعینسامالزق اپ عرالویوبوینسالا لزق ےب وب هدنراخمراب نانویو نیتالو
 دعل یراقدروو تراشا هل راراب ررد قطن كنافص نوعمش هک اقح اما ردح رصم

 ج. وب ناخ ناملس هدسوحنم هنس لوا ٩۳۵ هنس هکهدنح رات ( هلط ) هولا ةر

 ند رللوق اشاب مهارا لوتقم نکیا لوبقمو اشاپ متسرو اشاپ نانس بولک هنسهعلق
 هربق یرارفاک هج راو هننادبم سکر چ بولوا راشیوروب ندفرطره بولت آ رلمغل

 مثغ : ك « س [۲] نایراجنم ؛ ك« پ ۱1

 هدهسیا شازاب هدنلکش (هلاخ) هللا مال کیا یمهلک (هلظ ) هدنمسق ر درهخن ] [1]
 ٩ ۵)نامزواهسریلب ایلنا مالکیارک اردیفاک مال رنوجما قلوا )٩۳0( هکنوچ ردشیلک اب
 [ (م) ردرپافم هبهعقو هکوبلاح ردنا

 دز AN بسم



 بودک هراساح یخد ریزوبودک یرلیا ندزعالا مزب رارفاک نلک هل بونب هننآ
 یسوروب رفاک ددع ی آ هلبا ریزو یل هدنکوا یرلکدب ابشاپ هدزعالا مزب قاجتا
 ؟یرالوغوا ناطاسو یرللوغوا ریزو هنجما یرلغا ما اشاپ ءاوخان هاوخ بوئلاچ
 حورشم لاونمویو رایدلاق هدنجما یرلاغا ما رامالغ باتهمو باتفآ هچ یربره

 یلهشاشهرق لاثم ایرد هدزفرط کیا بودک هتسهآ هتسهآ هلزمرکسع هل هرزوا

 نکرولوا لخاد یرجما ندنسویق لپمشپ كنسهملق 2. بولاق هدنجما یرکسع هرفک

 ندنرهقوق یرلغوطو یراقاربب و یرلقاحنس شعبا كجوک یسوبق هکاقح
 هنن ناه هحرک یرجما ندنسوبف هعلق بولآ هنیرلزوموا یراقاحنس بوراقبح

 قارلوا نایام هلا راک ودرز یرلتیآ ( بیرقحتفوءللا نمرصن ) بوجآ یراقاحنس

 یارس تاق رشیدیو رشتلاو یراناکد محو یرلقوس هل كنسهعلق ج. یک رک

 بولوا یسایرد مدآ یرلهروصقمو ناشنهاش هلح و یرامابوءادو یرلنزور كنيرابلاع
 هاکو هلامش هاک هدتعاس ر هرجا هعلق هرزوا لاحو یدراردبا اشاعت ورس یزعالا

 تاق چوا هدنلامش بناح كنسهعلق ج. هدعب بوردزک قاقوص قاقوص یی هبونج

 موک موک یجا رهش قرلاج نمناخ رتهم روتک روتک هني هرشط ندرلوباق رومد
 ندن راکربد ی تفت ر وروزا او هوش توقا ری ندوبف روک ذم كرەتوا

 ]۲[  بوتقهنغانقیاشاپ [۱] ندنشراوادا بودیا روبع نمهلج ندرسج شاوا ینبم
 بولوا نغالوق هلبا یالا یزب رلنآ هکهنیررزو لارق ددع یقلاو هتاوغا هج
 كماعط کردشملوا یمیظع تفابض رب كناشاپ هراهداز ناطلسو هرلنا یدراشمرتک

 ندلارق ماعطلادعع یدلوارطم« ی رلغامد كرابربغو كرافك ندنسهحشار ربنعو كسم

 ندلوب  رایدلیا ناوارف مالس هزس راساح بوک ناحرت لکیمو راسموق شاب

 فابرزو بشوابید زودرزوو یرلهبرماو نیجاعم یرکسو یرلهویموش ردراشلک

 یسهلک هني بودیا تحارتسا هتفهرب بودا لوبق یرلباوخهماحو ناغرویو فشراج
 راهرفک ددع زوب درودهلا ربخو ود زرولوا تاقالم هللا رلذ | هللااشنا نوک رازاب

 مکیدلک رهزدان تارمثمو راهرخاف تاسویلم و تابورش و تالوک ام ردقوب هلبا
 بوبوق : ك . بوق : س [۲] هدنشوراو ادآ : س . هدنشوزاو هطا : 3 1

 ےک "۲۰6۰۷ تن



 یلج ابلوا

 رلردباروبع رشیکیا رشککیا هللا رلجلق [۱] هرادق رهاوجوراقاش وقیهاوج مصصو
 رلهلود هقوح یزعرق ناحکنفوتو نابجهرطم هدنراسیو نبع كناشاپ تاذلاب ندن آ
 ردشنلوا دقت تمق شورغ كيب قرق 8یبهرطم اشاپ ناتس یلرهاوج هلبا
 هک زودرز ههرصهدنرلءابو رلکشوت نالاد یقادنوق راکفدصو یهناشن رزیهوحمو

 هرز ردنارز هسیاراقواب راکماک یاشاپ بولوانیز هلبارلهغاطوا ضابب هرزوا رلفوکسا
 هرزوا یراتسد یمیلسهدنشاببوروطوا هناتسر هرزوا تآ نالنع سشلوا قرفتسم
 باقراج و ریشمشمصم هرزوآ هس ابقرومس هدننک او یحوغروس اه عر عصر

 هرصیدرآ و رادقوحورادحلسیفوکسا هک یزعرق ءرصیدرآ بوناشوق شکر ت
 یرحو یلقجناب ءرزوا راتآ نالیک بولوا حالسرپهاج یرلاغا ما حالسرپ تفحزوب
 رشنکیآ هللا راتشخ لیرغاص ءابس یلیراص شموک هدنرللا كرلاخا ما یلساطوخ

 قاشوطحالسرپ یخدرلنوب [۷] یرلهناخرتهم تفیج یللا ندنا رلیدتا روبع رشکیا
 رایدنآ روبع حالسرپ هل رلعباوت یسادختک كناشاب ندنا بودا روع هللا راکنفوت

 هدنماقمهاکسیرارتهم یحبلاح لماک داتسا تاق رشید ندنا رلفاربو رلقاحتس ندنا

 ندنآ رایدنا روبع بودیا [4] لصف ورشپ اوه شوخ رب هدنل وصا [۳] یوادح
 ندآ رلیدا روبع حالسدپ هللا یرلقریص یعرق هدنرللا ثنیرلجارمس كرلاغا ج
 نشم هایس یرلودنکبودیا نیم هلبا رافوکش نوک انوک نرلتآ و نرلکشم رلاقس
 نالوا هدبناج کیا نراتبرش لاب كسم هدنرلءرق نکردیا روبع هللا یربابسا هلود
 نالس هرزوا یهاشداپ یالا بیرت وب كرەديا روبع كرەدبا لذب هرارافک یحاشاعآ

 ندلارق ما شوفلودور نالوا یربزو ش الراو هنکوا یسهجحاب یغاطوا ناخ

 ناطاس یربغو بوپوا نسکوک كناشاب بورتک تآ نالیک یلرکا یهوجرب هیاشاپ
 اشاب بودیا سوب نتماد كناشاب بونیا ندنرلت آ هل رلبربغو رلهداز ریزوو رلهداز

 بودنک لپس تولوا راوس هنآ ییدردنوک كلارق هلا انغتساو زان كس زو یخد

 یدنک اشاپ هنب راشمرتک تآ یوخدب رارفاک نوملم اریز یدنآ لوزن ندتآ هني
 < سآ [4] یوا لح : ط. ۵ ء س [۳] یرازتهم : 4 س [۲] هرادغ :۵ [۱]

 یرااصف : ط. لمف :3
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 یسمریک هللا یالا كزمیچلبا هنسهعلق چب

 كرکح رایایرهد ردق یغورودنوسب رغصس راذاولهب نایرع تسدربز شمیک ناموط

 راقل زاب.دبعل هنوک هج رلناولهپ ناربک یتسشک كرهدیا ,رشلوک هلبراربرب هدرالحم اجماجو
 هربص یدرا كرلغوط ندنا . رلردیا روبع كرهدبا ارجا راتفرعم نوک انوک بودیا
 هلیا یراق ربصراطنق [۱] یغرقهدنرالا ها یرلجارس میجیماغا روخآ ریما كناشاپ
 نالنک سأر کیا نوا کیدردنوک اده هراساح كزمهاشداپ هرکصندنا بودباروبع
 هزک ابواب یدنا ربتعم تآ ررب هدناعع لآ لبطصا یربیه کرات آ یللثم دالا تانفاصو

 هدنرلشاب كن آره بودیا نییزت یرلت آ هلبا شوپ یرفصابد هرزوا رللوج یشموک

 یلهالک ضایب نره  كرارالوب یلریجنز لاطچ [۲] یلهچ قاچص عنصم نوک انوک
 یاپ رنز هدنرلقایا كرات ا یضعب بودیا طبض مدآ رشکیا ین آیه رلهفبلخ یکدپ

 بودا صقرو باترپ یک رس تفه ردژا تآ ره كرتوا [۳] شفق شفق یرادنب

 كرات | ره بودیا روبع هداس رلسیاس برع داتسا هرص یرانایو قرهروا لیهص

 متیکیا هربص یرلنای كنآ ره هلبا راکنلجو رللت یهاش ج وغروس قالبا هدنراشاب
 كرات آیرلمپاوت هدایپ یلهالک ضایبو یراهفیلخ روخآ صاخ یلهالک ضایب هنپ ددع
 عصر و وچ سار کیا كج هلبریو هلارف هفیلخ شاب هدءمب بودیاروبع هربص ین
 لعلو وحنا هل و یتخر یهاوجو یلرک | یهاوج شلوا قرغتسم هرز ردنارزو

 نک ردیاروبعرلت آ نالبک سار کیا ]٤[ ییایاو كيد كيد شلوا نییزت هليا توقایو
 لب راهالکو یک دی ضاس یرلهفبخ روخآ یبلمو كاپ هنب هدنرانای یخد كرلنوب
 زوقطكناشاب هلایسادختک روخآ كناشاب هرص یدرآ كرلنوب ندنا رایدنا روبع

 لیک راکدب رفا زوقطو یلتخر یهوجم حالسرپ  شلوا قرغتسم هرزردآرز ددع

 هرصیدرا ندنا.. نایدنا نوبع ییارب هاب رلکدی هدنرللا.لهالک مرز, هرز هرزوا :ناتآ

 كرلرطاش رفن نوا یلملسم ربت یرللاو یللت قالبا ضایب یراشابو یلساط نوتلا
 رلکاکتا زودرزو [ه] رلقلخ همد وحنا باقراحو فابرزو بشو اسید یربیه

 رابتفآ و [*] مس لیزو .یهدهدو یودبد هدنرللب و راهروتنق هد وجاو

 .« 2 ء س [4]: شفق شنق : لا« س [۳] یه : 2 س [۲] یغراق : ك ]
 غ لیز : كل « س [7] رلتملخ : ط ء 3 [ه] ییابا : ط
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 يلج اذا

 ندیناوتخندالوب هله رلقجناب [۲] ٤هراپ یتلا و یرانایز [۱] هدنراندرک یرلهفیج
 هللا رعنا راشواچ هدنسهرا رکسع هللا یراتسوپ نالبقو راساطوخ یرح بولوا
 قاراروا رلهرعن ود رلاغا رشکیا رشکیا هرکسع هلجو قاراروا نسادص رک ا

 حالسرپ رامشاب یحویف یحاص راهمو راطق و یحاص هلمکسا ندا راردبا روبع

 هاب راقحم ابو ساطوخ یرح یرلتآ و هلب اکو روت زا واز ام درو از

 حاللسرپ كناغاره هربص یرادرا نکردک هباکر باکرو هنای نای هرزوا رلتآ نالیک
 ررب هرم یرلکوا ككرلتاوغاویو رلیدنا روبع هلبا یرلکحوک یلقرص [۳] رطناق

 زوبع بولیکچ راکدب هریصرب یرایکدی سلمو نیز كلربکدب رلتآ نالیک رشکیاو
 کوا [4] كراقاربب ورک ویو رلغوط هرص یدرا كرابشاب یجوبفوب ندنآ راردیا
 رابجویقو"یسیدنفا ناویدو یدنفا یضاقو یخبش كناشاپو ریقحو نذومو ماما هرص
 ندنا یدنل واروبع مثتحو سبام هلجیند یدنفا كب یلغوا كناشاپو ینابختک

 هدقایا ءرزوا رلتآ رلیدنج یلراولش یزمرق ردق یللا قرق هدنسانروا كرکسعوب
 رلقل روسش>الس نوک انوک بورود هرزوا یسه هرزوا رات | یسخبو قارارود

 هرزوا زدو بوروق شادغاب هرزوا تآ و بوتود بوتآ رلزوبوط هنیرلر رب كرديا

 بورک ندنتلآ یراق كنب راتاو بورودشوق تآ راودعر بوروطوا هدنسهناخرک |

 بونب بودیا باترپ باکرالب هلآ هني بولیصا هننادرک تآ بوقبج ندنفرط هوا

 نکردیک [ه] بوبقش یک.مردلب تآ بوزوج ننالوق كتآ نکرردشوق تآ هنيو
 هلرهل رک اینا بوبوق هنتلا یرک ا هنب نکرردشوق هلبا تآ قالبح بولآ هنتلا یرکا

 بورودهرزوا قایارب ءرزوا تآ هحیهاک بولقزاع هرزوا قایا هدنتسوا تآ بودیک

 كرهدیا رلقل روشحالسو قلزابهدبعل هنوکرب رایدنج ریه بو ونوا هرزوا تآ < 8

 ندنا یدرلرلق هدنربح ملام بوروک یراتامیانص لاحوب رارافک نک راردیا روبع

 یرازابقارطم و یراشکن اکو یرازابزروک رانا وله نوک انوک هدنساتروارکسعو هتی
 ناشم یلغاب تفبح هح و یرلناولهب زابكياح نایارحبص هودو تآ و یرازارشمشو
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 یرلقارزم هدنرللا هرزوا راتآ نالیک حس رپ رانابجرالکو ناریکینشاج هل قارلاج
 یخدنرلب رع هست نالواقلضا هلح و بودنا نیزنرلق اریب ریرح نوک انوک هرزوا
 ینوک رازاب حابصلایلع بوریدشل رب یراقل غا دج بودک هغانق بودانود هلبارلقارب

 یشاب یانق بولاق یرلهلوقم هدنبرخو [۷] سیس ندنا [۱] رارشل رب بودرک هغانق
 تاوغا هلج بولک هلمشپ رهش هلبرایغ ولو هرق نامادخ هلح و یثاب رادهنیزخ و
 را درود هدامآ مالسا رک چ لج لوا تعاس چ وا ندهلبوا بولوا راوس هرات آ

 راسالطا نوک انوک + رلیاصكن رالعشم [۳] ناجلعشم لمحو ناماکعٌةفاط لوا ادلج

 .هنیرلجما كرللعشم و بويلعاب راقلعا شقنم تميقىذ هنيرازاغو, رللعشمو بوراص
 للا ) هرزوابادآ بودیا نیز رلنار و لوفو لکو راناوغراو هشفتبو لینسو هلال
 هرشطندنا :راریکنشاح ندنآ یرکشعرانا ندنآ رلیدناروبع كرهید (ناطلسلارصنب
 .نمست با مزب ندنآ یرلاغا هباعرلابحاو ندنا رلهقرفتم ندنا راحشآ ندنا رابج رالک

 رانوب یرلمشا كنيرلاغا نوغرتساو داراب یوتساو هژبنق و هرک | و نیدوب نانلوا

 هدن راشابو هدنرلاقرا یراتانف لاتراقو یتسوب نالبقو [ع]هالکهزر رزو حالسرپ ید

 .بویک رلهقاط نکلیو رلجات [ه] ینوترواو ساللا زرکو یلاحرویو یلاحمو یللاص
 .یلیراصکودروقهنیرللا بولوایرلکدیو رلتآ یلانق یدک انوط ینیسح وینسحیرلت آو
 .هدنرللبو هدنرللا هلا رلقاراب هزدنالف ر رح نوک انوک هرزوا راق رص هيا دص وق

 :یراللکوک ندناو یرللد ااغ اق ندنا رلدتا رومع ربارب یشابتآ هلا راکشفوت یو
 یالآ تفح یل" هرجا رکسعوب ندنا رلیدتا روبع لمکم و حلسم كاپ ناذحیمه

 هرزو مسو رانانفخ هنت رزردنارز لمکم و حلسم هلا لکه الهی یراشواح

 هدنرلس ابو راراولش کود باقرح هفطقو ناکوح شموک فاکمو رارک [۹] الطم

 انروطو رلهفیج[۷]قالباهنوکهحم و یرلهغانوا اقنعغرمیس هرزوارادنبرس نوک انوک

 .غیج [۸]فقالبا یخد هدنرراشاب كنيرلتا بودیانیز هنیرلشاب یرللت نیهاش و یرللت
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 ېلچ ایلوا

 كلکنداکند هلا نایع لآ هني و . زسرشناط هراساح ناه وید یلههریو هدایز تا

 لصاما رایدلواشابشوماخ بولوا دشاندنتحابق یرلرذع كرل رفاک هم هدک دید زسراتص

 رافک ضاشاپ یا ادخدج بولوا ربلادج و لو یوکوتفک ها ءرزوا لاحوب
 یداواهرزوا هضراعم هنیرازوس هل, بوج تمیاتم هنیرازوس ردق هرذ كرانک اخ

 ردشاوا وام لوبقم لارق هسیاراو یداصهنره كناشاپ یا ءرکص ند هتفهر
 هلبایالا ندنجما هعلق اما كدلک هصب نموزوب بوروتک مدق كدلکشوخو كدلك افص

 رانس اج حا یراقاحنس امدقم اما کی زوج يک وا لپ نا نر

 اشاحردا اشاب ناه رلشمد تیک | هحامس یدمش یدبا راشمد رلتستا یتش! شابو

 بودیا راهظاغم نییود موا هدنوب رکم موا یحاصشا وب بولآ ینشا یغاحنس نب

 یدمک یرلاجر هنوکرب بولاق راجا .راکبات راساح راسک اخ رافک راکرخآ

 ردیا ناب يشر زمکىدرك. هللا یالا هنسهملق ج

 دیزو یجنکیا و راسموق شاب و لکیم شاب هیاشاپ یدلوا حابصلایلع هکنوج
 هرزوا زکدارم هلج كروب یدنا رامالس هزس راساح بوی وار بولک هیاشاپ روضح

 مرلیدرتک هبرع وطنح رب یلتآ زنکتس و یییهاوج رب ندلارق ود نوسلوا زکیالا
 ناه رثلءریخ یرلهدید كمدا نروک 8ردعصم ةبرع صوصخ هلارق راساج هک اقح
 بویانبوا درج بونب هرلت آ نالیک زعداتعم مز, زویلنامع زر و ممت هی« ع نب اشاپ

 هدکدید ردلکد مزال هزب رب راتروع هرلهبرع هلب وب هداوبمالسا مزب ردکمتک هرلازغ
 هدامآ هالآ مالسا رکسع هل بوروط هفرط رب راهرفک بوبد اطلس زسٍلعازس
 راب درود هدامآ بولوا قرغتسم هنشوحو هبح هلحو هناخرتهم تاق رمشیدب بولوا

 هلن راتلغآ اج ف :یبتریا.همجا ەدىك :,.  تتبنمدمقلا ید هام, ۱۰۷6 هنس

 بودیاثکم بونوق نمرامادخ هج هنمرلقانوق بورتوک هجم ینابیقانوق یرلغوط
 نهآ هدب زک هلا اغا رادهتزخ لمکم و یکم بولوا ج السرپ نامادخ هله هدعل

 هلادرا كرلءود و یرلهبرع و یراراطق هنیزخ یرلاغا ما یلشکربت باقراج شوپ

 نیراسوک بودیا نيز نیراقارب هنیرابطح و دوواه frets قارلاج نرلسوفاو



 نرلورو كرارفاک هدجالا نوچ و مرریدتیا رامرات مرلتاوغا هلح بوبق یرارفاک

 وب نب مدالک [یزکمارم و دارم كزس یدما یا مرردلج نرالاحد و نرلبط و
 سابقهرلبا راس یو مامزوب یناهع لآ نونقو مراو هلارق هرزوا زکفیاکت كس

 نوجما لام باط یدیا رارلک هلیسهاپ یلایا راوشمط و یتلایا هژىنقران | كتا ۱
 یدرلرجما یمارح یراکدید بارمش ندنلا لارف بوروتک ناش هنضیه كنامع لآ

 ضرعویهاشداپ ضرع قاجنآ مزال لاوزرپ بارش هن و لانم هن و لام هن هيا کی
 رربو كک | هبق زرب هم رامدآ فدع نمل آ زوشب هرزوا رواق رکا و زدمزالیدح

 رک هسررو ینهراتالوقعم جرخ یرغو مع رد هرات ا سار زوشل و تا هف

 هل لینوا هدنوب نب زکهسردیا تراقح هزب بوبا تیاعر هزم ونقالاو ردلوقعم

 فابرز و بیشوابید هنسهمج بوریدب تابنرطق و امروخریش مسروطوا هلمعباوت
 مردیا ضرع همظعاردس كياکي یزککیدمنا تافتلا اکب كزسو مرروطوا بور, دک
 راتعاو تافتلا و تبغر بومموق هرب كيوک هدلومهالاسا یزکا ید كرم

 هبدمو [۱] هنروغاتو تیوهرک و جککی و ایروغاپ هرجا یراهناحیم هطلغ بوقت
 نسي یرلقلاب توباتخاو هنب لپاقو یرلکجو یلکوموسو یرانافرخ عمان هیدرتساو
 بودیا مالعا زلاح همظعاردص كرعاج نسیدنفا ناوبد زت ردنا اشاپ ناه بود

 هنسیدنفا ناوید وید راتسهمتغاد نرکسع رانا و یرکسع هل و - هديا ضرع

 ندنراشاب یرللقع كراهرفک راسموقو نام رت ناه هدنرقدروم هبینت هغه زای ضرع
 ملهراو كمزاي ضرع كليا فطل مناطلس ناما  بوشود هنغایا كناشاپ بودنک
 هسلک هزوسرنیدین نوملمیه هرب یدتیا اپ هدنراکدید !هشناط هراساح هرک رب

 ءراساج  هدنوب زکسرد ردنالف نالف ناشلا مظع و بانج مج هلیوش راساج
 مزب . ردیوب زکر رامدآ رالک  زوس, راب شيا یربغ ندراساح راو هل قاحهشناط

 قالفاو نرالارق لدرا رولوزوب رازوب رلآ رهملق رروک راشا یراریزو ناع لآ
 ثكهاشداپ راردبا حتف نرلهعلق طاراوو هونای هدلدرا بودیا لوزعم نرلکب نادغو و

 هقواربوكک | رب هبیملا رازساما رارردنوک نربخ همان حتف هرکوص بویلوا یربخ
 . هروغاب :4 ؛ س [۱]

 ۱۱ ۷ : یلچایوا ۷۸۱



 ىل ايوا

 لواقلضانوخکنا زسرک ند نماحدزا هعاق هز کیال آ هلتداعس زس اطلس  ردهرشط

 رارطق راطق ندتک ندهرشط رلهودو هبعیدما ردیا اشاب هدنراکدید لدید نستک
 رايدر وی هل وش هلبتمظع یرلت رضح راساجماطلسردیاراسموقهدک دید ن تک هی هل
 هلیتمظع راساح ندک زعا كنس ید ر ندیو نوعلم یمهللاو ردا اشاپ ناه هد

 اا ر تمظع  مراهید , هلیسهضنف رنج یس هسجو .ممتشا یلظقل ی دروي هوش
 نسر دەلىتمظع هدر هدنکیآنس هد نم هد هل تمظع هل یهاشدایهنیدم وهکممزب ردص وصخ

 ناججرت لکم هدقدلق بولوا یشغ هدنربح ماع بویملاق یلاح هقطن كرفاک هدکدید

 نکررک هنمهعلق هلیرابالآ ردلوا یراناوارف مالسس هزس كراساج مثاطلس . ردیا

 هدنرازوموا و رانسمردلاق نراق رص قاحنسو رلنسامجآ نراملعو یرلقاریپو غاحنس
 كناشاپ مهناخرتهم منو رلنسالاح نسهناخرتهموردق الا یسوبق هعلق اریز رانوسروتک

 رانستکهرص کوا كناشاب راهداز ارزوو رهداز ناطلس مزبو نیسنلاح هرض کوا

 رلفورمغ و مرلبهایس هلج و رلنسوروب مرلنالغوا جا مب هرص یدرآ كناشاپ و

 هد رلیدروس راساح وید نستک هرص کوا كناشاپ مرلکب و رلکاشرا و رلنادوبقو

 كناعروطوا هتفهرب هدرهشوب ینزس رارفاک هق ردیا بولوا هراپشتآ رب اشاپ نآ لوا

 هزب راقاطیالام فیلکت زککیدتا رسوب یدقجیهکوب یسهحشو ینرف و ىلا

 رلباوج وب اشاح مش اشاح " رایدتبا رلءرفک هدکدید ردیمآریقحت هسقوب ردیمآمظمت
 زمسورکنا هدعاقنوناق زردبا هلوب هزکرلشادنرق اشاب یملانکل هلوارقحت هعاطلس

 رفاک وا هتسیا هلوا زکنوناق رس یدما ردبا راکزور یاشاب هد رلکدید ردهلبوب

 مالسا مزب زوسرلارزو كنهاشداپ مالسا زب اما ردیرلنوناق ان لطاب نیآ كنيدی

 گردوب زیا رشت نواق مب یسکبرراکب لیا مور نب کرد هبوب زمعیدق نوناق هرزوا
 و الوزعم رکا ردراو منوباه صاخ هجا كوب کیا نوا ندیهاشداپ فرط
 تاقرشیدن و كرولا تسانسو بلضو لقا :یرامرحم بود اوعد هدم کا

 هسررکرک | ماموق مدآ رنددنجا هنجما مالآ و مرهدنا یالآ قارالاح یهناخرتهم

 یسطا كنهاشداپ بلح و ماشو دادغبو فیرشسدقو هنیدم هکم نب و مرذبا روو

 ها الا نوچ و مالاج یمهاخرتهم نونو ماچآ یهلالوسر غاجنسنوچ مهلوا
 سا ۲( + بس



 یمهعزانم هلبا راسموقشابو ناجرت كناشاپ یملا

 مزهنی یلاعت هللاءاشنا ردرلشعای نانج غاب هنوک وو هملق هللوب بودیا جرخ نوراق
 للکش الدبر هدمکیدید هديا رتسم همالسا تسد هنب ادخ ردشلوا رومعم نوجما

 ارز هسرو هنلا مالسا [۱] هدرود ناسقط او هعلق و ییابوب هللا ردا مدآ ریکتَشاح

 [۲] ندنونذاحم ربیدنود هنوخر ساطیرلزوک هدکدید راردبا بارخ هل یرلاتبوب

 "یغامصب مدق هنک ات رمشوبهلم هدق ككمالسا رکسع نامزلابیزق نع اا یدیا هتسک
 كئراهرفکر اکناعاوارزو ردقل وا هدنسهعبرا تناح كاهحابونو " لام هدیا نیم

 كرېشوبو ردوایماح كرېشوب ارز راب راسموقشاب نباسح کراو یراهحگابو غاب
 ندرلناور بآ و راهحابو غاب ابارس هجشراومرب كلتعاسییا همانوط رهن ات یاح قرش
 [*]... ردزلارح قجانوق رکسع رازهلالو رازنخ هلجخ هرنشط

 اشاپ بوی هرک ییا نراتفاض كلارق بودیا جرفت یعاص هاک هربسموو
 رارکت هنی ندنابولیریو رلایاده یلکو یئزجندنفرط لارق هنیراهلاوتهوهنسادختک "

 لهش رهش لزم

 لکیمناج رت شا ندنفطاقواب واتس اجت ۵اد بودیا رلافصو ,قوذ هتفهرب مدنوب
 زی رازاپكرابمحابصلا لع یدنا رامالس هع اطاسیرلت رضح ر وطه رېن اب ولکر اسم وق شاب و

 نکل  رایدید [۳] رانوسرویب فیرشت همش هلیا یالا یی هللاءاشنا ردینوک
 ریدروسهللوا یرلترضح راساح وید راذستک مدقم رلقل ضا هلح و یراهبرمع قارعا

 دلزمهاشداپ ردقوب ± یمکع كنهنسُک [4] هزمغلرغا من ردیا اعا نامه هدنراکدید
 یدد زالنربآ ندزب قلغآ ردراو یرلایاده تناما هدنجما

 راسموقشابو ناجرت اب اشا یا هعزانم نابرد
 ندهملق یغانق كع اصلسهکر دل وادا م ندع د نستک یراب یل غا كع اطاسردیاراهرفک

 ك(پبؤذج) هکردیللوا (ندیذاحم ر ) یسورغود]: ندنییذاعر[ ۲1 هدنرود : ك [۲]

 : ك ءس [۳] [م] بل ینلکش (ندنوسذاجم رب ) هسرولوا كجهنلعچ اهدرب هاممم  ,ردیمج
 هد زمفلرغا : ك 6 س [ ]٤ زسرروم
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 یلچ الوا

 .یرجا نرارکر وک ذم رلیک هني بولوا كنج تمایق لزقو هدبرعر بوشانیاق یک
 كرانابغاب بوراو هنیرانک ضوح ر, هلاهحیک هی ( تربع هاکجرف رکید ) راردک

 ضوح بوم رلموم هجالآ هنوک رب هنب هدنرانک ضوح یرلفوقو لها داتسا
 هلل راربرب نالغواو تروعهرجما ضوح بولوایهاظمدآ ی نایرع ردق لوا هرجا
 رهاظ رامدآ ءدنرالکشیراکلاموصهج وبودیارلعاج تایشحفنوک انوکب ودیا راشل وک
 یدراررحاق قلخ بودیا راقلناشف شّآ هرزوا رلمدآ ندیا جرف ندنرلزغآ بولوا
 رابتخ اربذابغابهلب هک هن(رکیدتربع)یدرارولوا بیا هدن ما ضوح یخدیراودنکو
 زسشاب و ییشابهدنجاوص بوق ای راش یی هح ارد یللکشنارطق و تف هدضوح رانک یرلهرفک

 یدرولوا ناکست هني بولک هشورخو شوج ینوص ضوح بولوا یهاظ یرلشل مدا

 یرلتابوبح یک هلقابو دوخ و قاح ویو یک وراد هنوکرب رلنابغاب هرزوا راشتآ روکذم

 زبشاب یکولشاب یک كرامدآ ندیا ا کهدنرانک ضوح هحنکود هرزوا شتآ

 ندنفوخ مدآ ضعب بولوا رلمدآ یلءهرهح هرقو لثیو ینمرقو یراص کو

 يودنک ینالغوا رب كنماما اشاپ یتح رالقوب ینشاب بودیا نط زسشاب یبودنک

 یمالغ بوراشح رلنابغاب یدزاب هلوا قرغ بوت آ هضوح ییودنک بوزوک زسشاب

 ر هناهاشدای بولک نوکه بوروطوا هتفهرب هدرهشو لصاحملا  ریدنآ صالخ

 كدروک رايش امت ربع هنوک كسب هج ید كدردا رلافصو قوذ بودیا رلاشاع و رلافصو

 مرانابایخ غابوبهدناتسرفاک عنج و هدمجو برعو مورو . ردلکد نکم یریرحت اما

 سولج لارف رب تح ردمنمم ةضور نینجرب كوللاةرسح بولوا قاقا روهبثم
 ساپابشاب هدنسبهاخ تولخ كناما,ناطلس بولک هدنوب ندحم هلبا مظع یالا هدکدنا

 ردبا سولج هنتخ بورک هنسهعلق 2. هلا مظع یالا هني بوداشوق جاق هلارق
 رءدنکنا نالا كحوک هدرب عفتمرب یلزنم پوط ینار, هنسهعلق ج. ناهج غابویو

 هکردلوا یرلما صودا مندا ما رص غاب ةعلق بودیا رابتعا هلبوب هل جوبو ردمرا عاب

 كيب زو هرک کیا .بولک هلو ناخ ناملس یحاص نایلس ریرمس ۀدږپارس رب هلوب

 هلی بویم هل ۲ سهملق جو بولاق هشیقو بوکود نسهملق ج یآ چوا هللا رکسع
 لامو هنیزخ ردقوب نوجشمل وب رابتعا یرامان ودنک وید یدتک یدقارب نغاطوا

 — ۲۳۸ سس



 یغاتوا كالس ناطاس

 یيلت میجو كنلپو ریو نالړقو نالسرا هسخو ردقو [1] یانبرزو نادک رک و

 نروک کردراو راناویح شمهلوروک هدایندوب ندنناقولخم ابند کیو دروقو لاقجو
 یر 34 یخد هدنفرط رو ردهقشاب یرلمادخ ید كرلنو رووا ناربح مدآ

 ندشبالومان هلزنم ندرصم 8رددوجوم یعاوا كروطو شوحو نالوا یرح رک او

 [۲] تلآ و درواو زاقو راشوف هنوک كم هج ندنتبالو یهاشداب ناتسجوفو
 ندنغودلوا دوجوم یراناغص قولخ سانجا كراید هو یرلغاونا كرانج رک وکو

 شک وراکک و راهجرومغیو رابلهابطورلهجهرقو نغصو رابناباب راخو راناریج ادعام

 مدا وب ایرک بانج لصاماو ردردقلیف راو یرایبآ نالاو رابهوک سینو راینابای
 یی ادعام ندنغوالوا دوجوم هدغاب و ندنمسق حور یذ هسیدنا قلخه هدضرا

 اراصن للم عیخ یراساح هسع وب ارز رددوجوم باس ید یراقولم ایند
 نا ونع قالو ae r رلاشا هل وک وب ندنغودلوا هاشنهش بودا ردصت هرزوا

 رک سابل هفرط هوکرت قحا ردقو زاوا الصا هدغابویو هلوا ندنماشتحا باسا

 بشو راردبا قلنابغاب بولوا هدرلهلق روک ذم راو یراءرفک یحناتسوت ردق كنبیيا
 هرجا غابون ( بیارغ راک اما ) رلردنا تمدخ هلیا شابوناجهراهدنورو هدنآ زورو

 مدآ نلس ردراو رلهلول یلکربمز هدننايكرامدآ لفاغ ضعب نکرزک بودا اشا و ریس

 مالقصرص یشاب یتسوا بودالصا وص ناقج ندک ربمز یمدآ نیملیب هجنصاب هکربمز
 مظع ضوحرب هدنوب ( هب هاک اشاعت ) راردبا اشاغوریس بودیا هدنخ هلح بولوا
 هاب | هحیک راس نوڪ یادخ نعاوناو ناسح کراو رابهام ردقلوا هدنجما ۸ ردراو

 ناغارح ةعمش لوا هدنرانک ضوح و [۳] راو روللب روفاک عمش هل وکر هدرلن ابعاب

 ند رک لوا ناه ردراو رک ار هدننسهنوکر تدوخ لوا هلامطتفا هنگ فا

 یرامدآ بودیا مظع كنج ر بولوا هاظ راهقردقو رانوبلق كوك كحوک
 بوط) رایک یضعب بولوا قرغ یرامدآ هدایرد یسک بولوا ندکنفوتو ندیوط
 جو امو وخ اب مدا یهدنحما [] بولوا راهغردقو رانوبلق یسضعب رولوا قرع

 : 2 س [۳] تک ۱ ك « س[۲] اسژز : ب. یاسرز : س . یابروز : 4 ]
 تو ریروفاک ممش

 سیم ۲ ٩۴ ۷  تسچ



 ج یلچ ایلوا

 یرلخرح كنيرلبالود هلهج یراتارامم و سوقانو یرانونغراو بابر و روکحو

 لاوق یک ی ید هدر هع هب ردهاک اشا امت ربعرب یدو علاج هللا تعنص رر

 یراخرح وص نرلعاونا كرلکدود هعغاحو [۱] روکناد و لاقثمو كودودو

 ندرلکوروک هرازاس روک ذمندنآ بولودرلکوروک هلبا راکزور بوکح یرلک وروک

 ناسح ایوک بوقبج ران وک انوک كنها ندرازاس هدنماقم یواهر هل بوروا راک زور

 ردیرازاس كوروک كراخرج رروج وص ندییارغ بغا عرولوا یرباصف ارقیب
 هرزوازمکیدتیاشانرکا ردقوج رلامتربع هسیرغو هبیجحراث | ید مدمرا غاب ویو
 رب كمرا غابوو رولوا باتک دلج رب مان همانهضور رب كسهلبا ریرحت نرافاصوا

 نالاق هنفرط یه كنتسوا و كنسهمبرا بناج كرر یرادقم مدآ كب یاح هشوک

 هرقولبلب لامالام هدنجمكنوب راویسوبق شلروا ندلتهقشاب ودشملکح لتم رب یراص
 یطوطو زونبساوهرق ندشابو یشوقاقسو [۲] هنیورلق وهتکساو اصآ یراصو قوواط

 كنالا شوخ ناغریجوروا ریفصیلاثما كران وب هو [] اقزوب رانیمو [۳] ناغاپپو

 [۵] فایوک بیلدنع یرانیزح تاوصاكرا زهنارازه هدف رطرازهیرلاون شوخ تامغن
 زا هروصقم كچهدیا یتبح ناج رب هقشاب ید هدحرفم یاحو بودیا هتسبمد ایوک
 لکد نامروا قص یجما ید كغاب كمشمو راورلهاشآ نوحما رلناغ هلو

 تشم غاب یلصفق كبشموب شقزاي نالا شوخ ناغمهلحو ردناتسناحرو ناتسلک
 دیدشیشیق هللا قالوا کیا یراغاد نالا اما رلرراقبح وروای بودبا نابشآ هرجا

 رلکیلدكسبزوبهج هدرلرب یربغو هدنجما یراراوید كغابو نوجما ناغرمهلج بولوا
 هنب یخدهدنسهش ول ر كعابوو رارالشرف E روصطهلح یوک شوق راشم هل اان

 نابهلبو نیهاشو رلناغود عیج ردراو هناخ كلوب رب شلوروا ندلت رپ یراص

 لصاماورلءولیو راهحیلدورلهجامت آ و راتکلل ودو رازوکهرقو راشوق هرقو سونغزو

 یرلهاخ كلوت هقشاب هقشاب هدغابوب كنيراشوق راکشو دیص یملوقمزاب یح رب هلح
 لبف ناه راو یعاونا كناناوبح یخد هدنسهشوکرو ردراو یرلیجنافود هقشابو

 هلغایاب : ل  س [۳] هنورلف : س . هنورلق : ك [۲] ویکناد : دل « س ۱ .

 یایوک : ك « س [ه] لاقزوو انیمو : ك « س [4]
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 یغاتوا كنایلس ناطلس

 نا لآ راو راهفوکش هکر هادنرلهلراط نانلوا تع هت [] که دف رظرهو

 قزقىتخ  ردقوتراهفوکش هلنوا هدنراراید وقصمو هجو هلو ذو برعو هدنراید
 نظا و یرق یتقلخ كلکو رتدرتک ایاده لک نادنخت درو قمطم هن وک ل

 للو قالبآ و یرباو لآ و یوامو لپ هدمام غاب ون اما ردقالوا یزاضو
 مالکلاةصالخ رذنارطعمنغامد كمدآ یبهبنط حمار كراو رالک ةو یشاخشخو
 نداسد یی ادغام ندهفوکشو تاهانکو تاناتنو تاراهزا نالوا هدضرا یورو

 ءربغم ناولا هنّوک كسب زوب هجا ندنرلمخ هفوکش یرلکدرنک اباده ندراملقا راسو

 حودمت كناد میخ 6 ردررقم یتهعید قابلاقالطاناحبش نروک ؟زاو راافوکش

 نوتروارقناو رع ققورسوامزوخ هدغابواادخ تنکخ اما" دهن" یف شن

 یتاوئا كنارمْنم کا وف نوک انوک معتم اما ردقوب رونضو صعرعو زمو ران و

 شرتوروخ شوخ لپس یموزوا نکل رولوا یسالا ردکهقورب بولوا دوجوم هدنوب
 شاور واو زالوا یرلهوىم هن وک هت ندنغودلوا دندش یسانش تدعش ارز رولوا

 تزن خاکو رالاعرضق یناقوفؤ یناتحت نوک انوک رللارق عبط بخاص ناکره هرجا
 حرط هو رر یه كراقروخ هروصقم یراک لح الطف مضر 3 رلزنا

 عضو [۷] یحهرق كنسویمغلب و ینافریز یناقرخو مشن یراشاط هلج و" زدهشلوا

 شرق للا نوک انوک را یرباو یناوصو ینع قبقعو یالتسو یروبنزو قاصو
 رذیرلامفرتغ ران آ كرالانض لارق رب یرب ره کراو را شنوروکو رهطصفو زاهعاق
 لنتساسو راناورداش و ضوحو هبقنف نو لک هراز الا هک كس هو

 هدنربخ بوادبا نهدر تقكننا ندبا رظٌ هللا رظن ناغمآ هنیربره راۋ زا راءزاوفژ

 هاکاشاعو یرلخزح عنصم ناولا هڪ ةدنرلکوا كرلناۋرد اشو هروصقم یضعلو زا

 كرف نوک كم هڪ بور وح زاوا نرازوصآ نزغاس یزولومو یرلخکخ وفاض

 هنوک ز زو هح "نکو ا راهزوصقم احشاح هدز زۆ هؤ ̀ زاۋ یراتتطرش ینلاثز دلو

 عيلقاو راتشش و بابر و كنخ زو ةت [] هک دنآ نارود راوض [۳] ناخرخ

 معراج 3 ۵ س [۳] یرف : 1 س[)" کە ذنحرظ هو : : ك س ۰
 ۰ gt 2 mT GSS هکر : 32 3
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 یلج ایلوا

 یجناتس م نابغاب هدنجماكرلادوا هلق و الاح ردشخلوا اشنا فک هدوا رر ۍسهلق رب

 اما  ردهحلب واهنب یشوک تلادع و یسهدوا ضرع الاح و ردرلنک اس یرلءرفک"

 شلوروق هدنجماقاطوا و و رداع ناهج هکیلاع هناخ ناوید لوس و یردح كامل

 هنصکهدنکوا یمهبوا هاشداب و رلادوا ددعتم یزرط رلرداح هدروخ و رلاکرح

 كقاطوا و اما .ردهدعا نایرج اسآ لیبسلبس الح رلوص ینیدتقآ ندنکوا

 غز یسهمیرا . تناح و شخلوا انب هرزوا اهتنم نوتس صم زکسقرق یبهیسومان

 نوملقو شقا دنسپكنرف یرلراوید و ردهم و رانزور نوک انوک و راذزهرط
 یزرط یسابوا یزرط مجح نالوا یسهاختولخ كناخناملس الاح اما ردرلط]احنیتم
 قارومع« نالوا لح و ردهاختولخ رب هني دودسم یسوف كنسهعموص نالوا

 راطنق كيبزوب هحم کردیلوتروا هکنت رق یزعرق یراتسوا بولوا انب ریکر اک ایارس
 زدشفتکلام نولم ناسقطكم کیالصاملا رلب یراب بانج ناسح ردشمتکرقاب

 ناراب كرلانب راثآ هلج و كراهلقهلج و كقاطوا و یدلیا لقن راصموق شاب وید
 ككراقولوا ینبم ندرفاب هج ید یرلقولوا بازم و یراقاحس قاجاقآ یتحر

 راقآ ندنرلنغا ردژا تحر رطم هلج بولوا یکیرلنغا ردژا و نالسرا یرلنغا
 یعرکب كنهبسومان و هرزوا رداح كوي و هرزوا قاتوا و یرلهلف كرلهلف هلم و

 زکسشع هلج هرزوا یسهدوا ضرع و یرداح كلل و هرزرا یرلنوتس ترود
 میدآ كيب درود وب و ردراملع چاخ الطم یزدلاب نوتلآ ردق یدق مدآ ددع

 هبیرخراد آ رب هل وا هدیندرهدوب ؟ررو ناشت ندمراغاب یجا یرج كغاطوا نالوا

 1 ردلکد شلروک هح یامتربع راک رب هلوا و

 [1] ناخ لاملس غاطوا مدا غاب شناتس

 ردشنلوا حرط رخآ شق نوک انوک یرافاقوص میج هدنجما كناباخ غابوب
 راشاط تممق ید هدروخ یک یزوک شوق نوملفوب شق هنوکرر یهایهاشیهو

 ردیلهشود مردلاق نوع تربع ماخر ۴۳1 یسیراک سوس؛ دنه ایوک شمنشود هبا

 اځ نابلس قاط« قاطوا مرا غاب شیاتس : ]۱[ 
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 یاب وا كن اماس ناطلس

 نوت یمترا ادخ تمعح هحنلاق هحاص تقو ناطلس كنح نوح راررهدنود

 رولو لزا جلث و نارو و ېد ردقلوا بوغی راراق بولوا اتش تدش مظع رب

 كرب هج بوصب راق یراسرتم هل بولوا حلم چله ندجلث مالسا رکسع هلم
 رولوا نوکر, ندرشح زور بولبرف راتاناوبحكبب هجا بوقیج ندقایا ندلا مدآ
 هللاءاشنآ ( اهناقواب ةنوهرومالا ) نامز ناهلس یا نام الا مالسا رک اسع هل

 لاشوک رب هرفاک عدا م ردهرکص نوک یدب نوا ندننوک مساق یدمش  یلاعت

 هرصاح هعلق و هللاءهاشنا هدراپب لوا هني بوقح هتمالس ناه یدلوا یدیا

 كرفاک ی هداوبو مساق یلک-وا هللا رکسع كس ییانوا بودا هرواشم ويد لهدا

 مساق بوروک یلاح و رافک راراشاب هتراغ و بهم بوردنوک هنیراتنالو ناملا

 بوغار, نغاطوا هدلحم وب ناخ ناملس هدلحم وب ناه راراشاب کنج هليا هداویو
 هدایپ یرلاغا جم | ایرنکا بروتک ةنيزخ و هناخ هبج هلج و ییوط یهدکسوا

 ناح هدنکوا یسادا نووق هدنرانک انوط كرکح تبصم و خزرب بولوا

 نغاطوا كناخ ناملتس کرت رافک هدعب  رایدراتروق ناح بوشود هنارتروق

 هنیر كعاطوا لوا هرزوا ینطل لکش و یریوصت شه بوبق هنسهنیزخ بورالاق

 زدشعاابز نیتم یدادش یانب رکراک هعلق و یک قاط وا  لمنلاب لمنل |قیاظ نامه

 را رب بولوا امتربع ربت قاجشآ ردلکد نوجا .رصاح بوئلوا كنج نکل
 انب نوحبمان [۱] شمردقارب نغاطوا هدنتلآ هعلق و هناخناملسو نوجا نوسلوا

 ورمان و نوا وک یل نوا و ردعدآ كنب درود لماک یعرج بونلوا

 یدق كنراوبد كنهملق وب و رولوا ناشیرپ یقع كمدآ کراشمهلا نوزوم *هلق

 هح یرلقاقوس هل و یرط و یروط و یزرط كنقاط ه غاطوا زمهاشاپ الاح
 ةعلق رب هدنلکش یناملس ٌهدریارمم رتح نیر,  شعلوا انب هللا ینیع هسیا ندب ندب

 رالک و یسهدوا هنرزخ و هدوا صاخ الثم كرلهق نالوا روک ذم و ردنیزم
 یرلادوا راحاغود و هدوا یلرفس و هدوا كحوک و هدوا كوس و یسهدوآ

 هيا یدلاق یوروف هجا قاطوا هدنرصع ناخ ناملس لصالا ردشهلوا انب یک

 زشمردقار : 3 6 یو
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 یلچ ابلوا

 یالآ نوکلوا یدلک نی هتشا ردزعوک كرابم ینوک راژاپ هتشيا مناطلس هدکدبد

 بودیا اشاغو ریس بویب ماعطر, زسزمرفاسم بودیا افص زیس كروب  زسررک هلبا
 ناه هد رانستک نآ ردقوج مرامدآ هتشا نوملم یه ممتک هدکدید كلک هتي

 برع مدآ كسب چوا یک 2 ندنرهش لهپسب وب بولوا نوذأم نمهل نداشاپ
 بودک هرجا رلمرا غابو رلغاب هنفرط

 نابع لا ناخناملس غاطوا ین ناہج غاب راچ لق فاصوا
 باب را عج كراساح هدودراو هننکوا یسلاع باب كقاطب عاطوا مرا عاب ةعلق وب

 كاج زملقع هجندیا لوخد همام غابوب بورود همالس وشراق هنمهلج یراناوید
 لاکشا یتاطوا كناخ ناملس بولاق هدنربح اع نهج بولوا كانع نمرلهدید

 رایدراقیج هرشط زیر اتا هاج بودیاتکمهدنسهناخ ناویدو یرلهعاقو یرلهروصقم
 هبهیشوكش وید رایدراقج هرشط ندزعأب زی رلتآ نوح نعرامدآ شم روکش یا هج
 یسحا دل راز | كوق یدساف رکف یععو ردسع رامدآ هزب مدتسا یقح رایدراو

 ردق وو ین رلبحا هلرانآ هدنیدو هس رلک اطخر هدنوت هر یدراو هندو مرید

 یرلهبیحوهسیراثآ وش ناه ردادوسماخوب هزب  راررک ندجلق هلح ی رلریسا
 کما جرفت یناباخ غاب هلزمراقفربوید (هلوا هد نمافصو قوذ بودیا اشاعو ریس

 ( ۱ قدالشاب

 هاش ناملس غاطوا ةملق لاکشا ناییرد

 ماقتنا ندنرلهرفک سوفن نالا سوحنم سورکنوا نامز ناخ ناملس هکنوچ
 تامدص بودبا هرصاحم ىج ٌهعلق ناخناملس تاذلاب هدنخ را ٩۳٩ هنس نوجما قلآ

 هبا بولوا راشیوروب بودیا نویز هکود هکود ندلوق زوقط هلبا پوک پوط
 هل | رداهب رب مان زکرح بونلوا توالت رلیدمحم ناذا ءرزوا رلندبو نکشلرک
 سکرجو ی آ بوراو هنسانروا كنهملق ا ندر, یودنا مدهم كراپوط هلن وط

 هیورک ندشیوروب یمالسا رکسع رافکو  راردیا دی هها یدسکی

 تس ۲۲۳۲۲ تن



 یرهش لهیشپ

 راردیا قاحوب قوذ بولوا قاحوف جوق هلبرلر رب هلیتیمرک یفنک قرعو هداب بودیا
 یرلتزوعویرارایتخ ردخ وادم یمه ون و بوم ندنغودلوا فطل یساوهو بآ و

 ترشعو شع بوروظوا هدریر یراتروع هلبا یلنامع مر بوق نادنرازبرپ
 ردلکد تبنع هدنرلیام لودنک :ردک..هنشط ندوبف بوممد یشرب یمهحوق هدک ودنا

 هل وب یرلد نییآ ور ندان | رم ال ردکتروع مکح هدنسهلح كناتسرفاک و ارز

 یرلناغمتسود بیرغو یراناکرزاب اقنع هلبا تباغ یراهرفک ك رهش و اما رک ازا

 ردقوح رلسش امتربع كحهدیا اشاع هدرهشو لضاماو ردراو یرلهم غ ومو

 یرانامرکد نوا عنصم زوب هج هرزوا رهن ندیا نایرج هرجا رهشوب یرب ًادلج
 زابو صاخ یرب رولوا ادب نوا هنوک درود چوا هدنامرکد زوک رب الثم راو

 بونلا نوا هجاق رلرید كيک یر هجاسبق یخدر, ققد هجهطروا یر, قیقرو
 هدکلفوب ندکلا هنوکترود نداشیااب مدآ و ردرب نام کد هکالاح راقح هقشاب هقش

 هاب دوراب تیارغو هقوحو هکو ابع مسلابحاو هنوک هجا هیووو رتهلا نوا ۱

 [۰] ۰۰۰ رلاق هدنربح ملام مدآ ی نروک گراو یرلنام رکد

 هنیرزو نیدو [۱] هرکصندنغدروطوا هتفهر هدنرهش لہشل وب ضدنفا اشابو

 زکس هو هلعوب ندندو یدلک هدنوک جوا بودک مدآ هدنوکچوا بودنآمالع

 هقرش هاکو هونج هاکو هلاش هاک بورتک رسوا هدنوک شب نوا یر امآ ردقانوق

 نادابآ كنيراتالوو هلوا قازوا هوغرتساو هنیدوب ج اریز رایدردزک هبرغ هاکو
 هسرارد روطوا هتفهکیابولکربخ ندنر زو نيدو رلهلوا شهردنا ریس ی رات رام

 بولک ر ارتفدشاب ندنفرطلارق نوکیسترا یدلکربخ وید هلا مالعا اک ناهبوروطوا

 یناطواناملس ناطلسیدلبامالس هزیس زعلارف كروب بورتک هبرع وطنح رب هیاشاپ
 هدک دید یدردن وک هب سعرب ندن رله مع ودنک هعاطلسو یدلبا تفاض هعاطلس هدنغاب

 - راکو کم تفایض بولوا سبح هدنوب زب نامحرت لکیم دینع دیلپ هقب ردیا اشاپ ییا
 مردیکهدوبنحاصردلهللاهخوب كرو ربخ يفاشرب کب ناه مدلک کا بسک

 نشت تی
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 يا الا

 هدر یه ردراو یرهنفنک امت ربع لاثم هعلف ددع ۷ هلحو راردا تخورف نرلعاتم

 شاشک الصا راو رازق هلح هدنرو راو سس قیرطب ردق زوب رسالا رشت

 بونلوا اب ینامز یسع ترضح ات بولوا قیتعراک هسنک رو ردقو ناو شال

 ماندب مان هطنایآ لرلهرفک ىح ردشعلوا رب رم ۱۵46 نس یخرات هرزوا یمومق

 یرارکییلحاخ ناعای رافکردق كسب نکسشعو نابهر كسنوا یدنآ یرلنوک

 بودیآارجا نرللطاب نتبآ بولک هربنکریدو ها راهتیمورتو نونغراو قاربو قاحن و

 بعل رایدنا ترشعوشیغو روغو قسف هلنوا هدنرلمام غاب کلپسپ رهشون هدمب
 رو لنآ رلهرمح شک و نوتلآ هدنرلا هلی راساپ ید ررافک كيب هجن  زاغلوا
 هرلرطضنه هنب بوزک قارلاج هتیموروت هدرلفاقوص قاراق رلکولنوک و ربمعو دوعو

 هلا صاصرو لح ر, یراضو لیالفو لا رلب اف هکر ردره  یدراردک

 ردراورلهزوآ و رامنص رکد رصم ةنيزخ ررب هدنربره ؟ردرلرومعم هدکتب روتسم
 یسهعشعش کراو یرلملع چاخ نوتل | ردقیدق مدآ هرزوایرلهلف یقلک احو بابقیه

 یرلکاج ردیلوروا کنت صد ییالق ید یرلهلق تعاسو [1] ردزورف هرهش

 .نوبع كحوکرب ردیا نایرج ... رهن هدنسانروا كرهشوو زرو ادص هر قاتقرت

 یر یرلهدنلبو تابصقو ارف هم بولک لدنالا كحوک ردتابح بآ اما ردهبراخ

 طولحم همان وط رهن هدنناي تل1 زې بودبا یس ىیراهجابو غاب هدنحا رهشو بودنا

 یل نأاوضر ةشدحو ناتسلک لکو هجابو غاب ایاربس هدنماح کیا لرهنو و رولوا

 هللا رلهناسو هراوفو ضوحو رلنلاعرصق نوک انوک هدرلهثینج یک رلوزویصا غاب
 داتسسا هدنرت يه کراو رلخاک ان ترغ دنسا كرفو دابآ تهزنو رلهر وصقم نی

 گن رف هدن ر ره كراق روخ رصف ىم هلارلف رصت هلنوا بونا دصق تفنص رر لماک

 هدملق ع ؟راو یراق را آرحس نومتربع نوملقو شقا الزاشاق كنژراو ینام

 ثنس هعلق 2. هلج یتخ زولوا نارحو هلاو بودیا نهدرن تشکتا نالوا یسرپ

 راقص قوذ هجراهتفهو هخرانآ هدنرلهفابو غابو هدرهش و یرلهزفک افرظ ناغا

 كا روان هدر ین بت 0 یرارق هب ومحو یرلنارلد هل توانا

 رزرو رف هرهش : ك « س [۱]
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 یرهش لهمشپ

 هدنوبكنهس راک نابعاعیجندنغودلوا یصاخ ودنک كروطهرنا [۱]راسراح تاذلاب

 هک راو رلهناخ نییآ دب یلناورداشو هبقسفو ضوح هدنرلبارس انب یک راک تاقردنتاق

 یزنک | كنيرارطصنم ردرلیارس دننام هنابایخ عاب راج كشر هنوک ررب یرب یه

 كي هج ردنب رهش و اریز . ردرلهرومعم رود روتس هلا نوکلین صاخ صاصر
 هدنوب هیاشاپ ندنفرط راساج . ردراو ردق یلزنم شیامزا چوا کیا جنا عردنه

 هیاشابو راب دب هسفن تمعن یشیا رکش هلب نر آ هلج هکزدشلوا همضع تفاضر

 كرهشوو رلیدروهارجرخ شویغ رلاتهسیک نواو رابدردک [۲] هع هبقرومسرپ
 نافوط هکردلکد كسک | راق هدزومءام هرزوا ییسالس نالا وحوک یهدنسهسک |

 بو رخ یلوصحم بوقلاق ندا راو یرلراق قىتع للالز بآ ورندحون

 بودیک هب غ باح تعاس ۳

 ۱ دف ثل شب رم مظع شوراو فاصوا

 نكر كود نسهلف ج, هدنخرات ٩۳۵ هنس نارفغلاو ةحرلا هيلع ناملس ناطلس

 پچاو هکردنینم رهشرب  هدلوا راع ورب ندنامز لوا الاح بودا دایر, یرهشوب

 زمتسوداشاب بولکرلمدآ ندنف رطلاض لارق نکررک هلا یالا هرهشو زی . ردرسلا

 لب رلودنک یسهرکص ندهتفهز بودک یننوغروب بودیا ثکم هداهشبرهش هتفهرب
 یارسشقنیرز ردنارز هرچا مظعمرهشوب همها بولک ربخ وید مالوا تاقالم
 ندانوطرهن ناه ردقوب یسهعلن كرهشو اما یدنلواتکم هتفهرب بوریو رقانوق

 ابا رس کر دمظعرہشر, هدننماد یرلغاد ج, یفرط بونجو هداضف عساورب دمب لهم

 يه ؟ردراو رلمظع یارس انب رکراک یناقوفو یناتح ددع كيب چ وا ولوتروا هتخت

 یل كراصنوق شاب کردراسوحنمراد انبون نیم زالوا ههنیزخ نویلیم رر یر
 یدناباوج وید ردرامظعم هناخ ېلوف ددع كببنوا یرلهدوا هلج كرېشوپ هرزوا

 یضمب ردلکد هرزوا بیر ناکدیه اما ردیرلناکد رازاب یوشراح ددع زوب یدب هله

 بوروطوا رزق  تفص وناب ید هدرلنوب ردشلوا مقاو هدنتلآ كراوا رانکد
NTهع ايق رو وا  
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 یلچ اكوا

 شب هبااپ هدعب بودیا رلنامداش بوت رلپوط هراپ زوشب نآ لوا بوید قدنتوا
 شوفلودورو هراساح ین بودیا احر نرذع بوزو رلایاده تحت ردقوو هسک

 هل ینادویق هملق حابصلالع ندنآ بورو" رلذکشپ هجا وید كلبا زن ءریزو
 بوک زلارق زومعم لا مرا غاب [1]"تعاس ۳ بولوا هلتسو هياشاپ هلعرک انسع

 .قورپ وار شوراو فاصوا

 شعا هدلب كوجوک رب هدعدق نامز Rts م نا

 الح ردصاخ كشوف لودور هجوق نالوا ریزو شاب بولوا رام هلا مایا رو رح

 ما صعاب ىلەجتابو غاب باسع و لناکد كسب یاو یلرطصنم رنواو یلەناخ كسب یدی
 نوتلآ هسک نواو تفاض مظع رب هیاشاپ یند, هدنوب . ردمانب شوراورب یللثم

 هدتعاس ۳ بوک یرهشوب ۰ رایدرو ایاده هبرع وطنح [۲] الطم ربو

 ... سوراو شناتس لزم

 راتفاض یندهدنوب ردیرهش صاخ كنپرادرتفد لارف یلناخ كيبچوا یخدوب
 ینالس نالا لوحوک نالوا نایات هدنناح لوص كرهش وب یدلرو رلایادح بولوا
 یفاتسرام كنبرب یه مکیدیانایاع بولوا نب نمراشوراو مظعم داوس هراپنوا هدنرلکتا

 یارسورطصتم شلوا تحاتح هرلهعرمهعرنمو هغابغاب رزکب همیظع رهش ردنبررب
 (: اغ ندەقرالا قاحنآ مدمراو هنیرلجماریقحوب اما یدبارلرهششلوا نیز هل !رالاع

 ر رحت نیرلایسا كرهش هراب نوا بودما لاو نداکم نالوا یاحرت كناماب بودیا

 [۰]۰. شوراو الوا .ردرلنوب یرلایما هکمدنا

 بودک [۳] تعاس ۳ هغ بناح هني بوقلاق ندشوراو یی

 راقوی راسانراچ شوراو فاصوا

 کر دنیربش رهشر, ررو ناشت ندمرا غابو نادابآ و رومعم ندرلشورا و عج وب

 1۳ [۳] الط«نوتل [رو؟هسیک نوا : ط 3 6 ی( تهاس ٩ : گم ص1

 راو قنجا رطش يلآ [۰] تماس ۲ : ك

 بس ۴ ۲ ۸ پس



 یس هماق قورنآ

 ردرلیارس مظعم ینیفرط هک ردققوص یلنارب مظع شوراووب اما یدنلوا تکم هلبا

 راردیا ارشو عی یرلهفیایط نانز هلج هني هکردرلناکد انب رکراک هلج یراتلآ و
 .ددع زکس هلحو راواخ سوجنم یلوتروا [۱] تمهریک ردق كيب چوا هلجو

 یوایمارش ابارس یارطا قدنخنیرد یسهعل را باح كشوراو وو ردرلرطصنم

 هسیا كلام هتعنصه یحاص هناخلوا هرزوا یراره .كنيرلوبق كنهاخیهو . ردسزتم

 ندنآ ردشنزاب هرزوا یرلوبف هلبا یراروصت یراطاسب كنتعنصو هللا یروص

 ردراو یا و یحتعاسو جارص هدهناخوب هکر ناب

 قور نا ٌةملق لاکشا
 ردهعلق نیتم رب انب یدادش مبرم لکش هدیداو رر هدنرانک هطیال رهن

 یربو هفرش یر یلوبف یباو یلملق قلکاج یلجاخ نوتلا یرطصنم شب هدنا
 ددسع ییا نوا هل و ردعدآ زومشب كسب لماک یعرجو . رد ول ورق ران هب رع

 رهن ندنجما ردلکد نیرد ردقلوا قدنخو راو یلوق رفن كيبو یرلهیباط كوحوک
 .یشوراو هعلقوت بولک ندن رلالم نوولسا هدیرعبناح رہو ردیا نایرح هطیال

 كرش ویو رولوا طولخم هیانوطر بوق آ هلاش تعاس چوا بوک ندنجما قدنخ
 ردراورلنش قوحندناماحم و تاسارغبیغا هدنوو  ردفبطل هباغل اهیاغ یساوق وتا

 رلا نوا هنوک چوا مهو ردوکوا نوا مه راو یرانامرکد وص هفرط هنوکر اما

 .ردنوجا لارق ینوا صاخ رنلا نوا ندامشیاب مدآ هلوبرغو لا ؟رداشام بیرض

 ینا ندنبحاص ینواولارق نکل  ردکنراحهمرکدیهنک ردکنیحاص یسادعامو

 نانس قاي حاف یرشآ هطیالرهن هرشط ندنشوراو كرهشویو رازتالظ بول آ هلا
 شفا یلایا قنای مزب هحنلک هنغیوب ندنسهعلف قینایا شمغی نفیر, یی هعوهرب اشاپ
 . یلنشپوط ندهعلقوب اما یدیا رنیدرو قلحرخ شورغ هسبک رب هبیجلا مزب هدنوبو
 هان نرلایادهو هبسیک بولوا رطاخ ربغم تیاف هننادوپق هملق اشاپ نوجمرلکدعا
 .ندزکتبالص تباهم بوقىح هزیکیالآ مناطلس یمللاو ردیا بوبوا رر نادوق ناه

 تفو رو هتل + 90 سس
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 یلج وا

 قشمت هتنلا مدآ ی نروک هکراو یرازق هسه رکبیوناب باتفآ حب نوک انوک بوقج
 شلوا هششک نوجا یساع ترصح هل مدنرا رطصنم اینک او ردررقم یسهعا

 رومعم ردق كيب چوا یرهشو  ردرازق دننام هبهنامز یوناب ررب یر ره ةکراو رزق
 هزانف رهن" ردانعر رهشر ان رکر اک یرارازاب یوشراحو یرلرطصتمو ... نی رتحو
 هدنسهلباقم یسهملق نوژوب بولک ندنرلغاد هانک بودیا نایرج ندنرانک رهشوب

 بودکتعاس ۲ هنفرطبرغ بوک یخد یوارف رهشو رولوا طولخ هیانوط ره
 هدنشاب رباب رب دنعب تعاس رب نوژو هملق هدنفرط وشرق كنانوط هدزفرط غاص

 [۱] هدنعاس ۳ هنفرط بر هنب ندنآ بولوا نایام

 [Y] هروطمرینا مظع رهت فاصوا

 هو هدنماف اس اغاد مانك نیزه رهشو ردکمد یرهش راساح ینعی

 تاقردنا تاقو یرارطصنمو یرلاسیلک یک مظعم .داوسر, هرجا ارح یللوصح عساو
 كباتلاع پاتف | هکردرهش رب یلتمهرک هحرص نوک انوکو کنت مثرپو یلکهنت یالق
 كس نوا هلمح لصاما رال هرخ رلهدید مد ندنسهعشعش بوروا هرهشو یمهلعش

 يک ۱. .ردباسع یسهحابو غابو ردرطصنم قرق هلجو ردناکد كرب یاو ردوا

 هیاشاپهدنوب نکل .رولوا مالک لیوطت كستا ریرحت نفاصوا كرهشوب هرزوا یعقوام

 ۱ ندنآ بودیا راتفاضو بورو راياده مظع

 قور نا نربش ٌةملق فاصوا
 لا هعلق وو ردلارق [۳] ولصال یسبناب ردکمد نوا هجا نان

 کا 2 دنا ٩۳۵ هنس ناخ ناملس نکل ردکتراساح ةف رخو

 هللا اشا ز اما اداویوو مساق تسدب ش٤ا روبع بودیا قارحا ةعلقوب نکردیک

 اشاغوربس نسایرد مدآ هرجا شوراو ندنآ بودیا روبع هلا یالا ندنتل آ هعلقو

 راعملم رتحو تاج هدر, راذع هلالو راز .مساورب هدنفرط هوا كشوراو بود ا

 ولضال : كر «س [۳] روطهربنا : ط ء ك « س [۲] هدتعاس ۲ : ك ء س [۱]
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 نایهود شوراو

 رارقیب هلبا وص نرثزوب حابص یه رام یک یلناع بویماقس هللا یرلکدس حایصره
 تفاح یرجما ندنس «ءلق راووا کنوح مهد عوجر هددص هب بناح نیزا مالسلاو

 هلق و یدودارخآ كراج و یدودح ادتپا كەس نعود يلا راح هبع

 مان یلغوا نیررز نالوا eras بکن هار ه صدنفا ایشاب یا هدلګ و ردراووا

 بود هتخن هنيو, یساباب بوشل وب هدلحم وب بولک هنماسشاپ یا یدینع دیلو كديلپ
 حالس ى ردق كرب 0 هدنف رطرب كمالسا یود روا بولوا هدنساحر قالوا كس سه

 رکیع ندنسهعلف راووا هس صدنفا اشاپ ندنآ یدتا یکم بولک یرکسع رام

 كرر نقاطب هبرغ بناح تعاس ه بودیا ناغارح هلبا رللعشم هحک لواو بولآ

 هدرلرب نادابآ و رومعم توقع هرزوا یراب و ريج

 ۰. سوراو فاصوا

 كونب ردراو یرلایامریعوق راح اجشاح ردیشوراو یرافک هسع رومعم تیاغ

 انب رکراک ددع كس چوا هدننماد كدنلبرس هوکرپ راشم راغآ نراوا هل یعد

 یهسنک ددع یدو یهحابو غاب ییوتروا تم هرکو هتخت تاق ردنا تاق لاثم هعلق

 ندنسانروا ات كشوراوو ردمظعشوراو رومعمیلرتخد هوبصمو یلرازاب یوشراحو

 هن بوک [۱] یرارب رازبحو یرلارق رومعم هدتعاس جوا بودیا روبع هللا یالا

 هدنبد الی هرچا رتغاب هب رع بناج

 نایهود شوراو شلاتس

 یلواپمارش هلج و یلقدنخ یفارطا كوتب ردیصاخ كنيرق نالوا یا كلارقوب
 رکود یالو رلیرق ینعی رارد وارفهود کو هدسک ,ناتسل کر ټو شوراو

 یرلاسیلکویرازابیوشراج اما ید رلتروع هلمح ناقیحهنساشام كزع الا لال اةققح

 ندنآ ردرومعم تیاغ

 وارف شراز ود

 وشرق هبالا هللا ععنو زان یرازق هلج هک اقح ردکمد یتالو رازق یخدوب
 ۱ یرلیداو:) 4 . شا[

E۷-۱۵ : یلچایلوا  



 یلچ ایلوا

 داقتعا هنیرلرربو ردقوب یرایناکدنز نسح هلبراربرب كراحو هسع هدنامز میج
 هناخ ناملس لناکبو نیرزو یلراحم هرک چفر ارز ردقو یرللامحا كعا داتعاو

 نایرطول راجح اریز ردرا-شمردلآ هبینامع نتیالو نلیا كنه بولوا حيات
 رارددض هلیرلرب رپ رلهرفک کیاو نوجکنا  ردهدنبهذم هتشپاپ هسع . ردهدنیهذم
 هرب رب هجنساوحف ( ناعمتحال نادضلا ) اما رلرددهحبسم تام هدیسکیا هحرک

 هنفرط یدارفلب ینلوتساو نوغرتسا یرجا ندراووا هعلقوو ردیرورض یرلمهلک

 ردکنهسع تیالو هحرک . ردلام كم زسحالس رک او یلحالس رکا یخی هببع
 نامز لوا بولوا هموک مظعر, زکم زامهراو هسک هراتمس لوا ندنفوخ رام اما

 اریز رازمکندنراربرب هنيو رلرشهیوس [1] هلیجوا هبراح هلیرلرب ربو راک بودیک

 ناغ ناس یتلود كراج ردنیلاق ییلود كنم نکل . رد.( ةدحاو ةلم رفکلا )
 یلهدک ندنرللایرلهملق هراب زوجواو یسهعلق نوغرتساو یجات هنورغ ورب ندننامز
 یموقراخحاما یدتبا ایاعر بولوا طلسم هرزوا ءرام هسک هدعب ردفیعض یرلالود

 لب سرافبونب | بوروا حلقو ردقو یرلکروب الصا ردبک دوفج هسک هدننای

 رب هدنلب قاحآ اما ردناشف شتآ هک اقح كنهسع یسلکنفوت نایاب اما  ردرلیکد

 یک یلنامع رات | كنفوت بوق هرزوا جافا لاتحرب هست كنف و ناغب راز یدیش

 یراهیاش هایسورلرات | كنفوت [۲] یللموب بوءوب نرلزوک مات كنفوت ندلوق
 شیقو زایاو ردکسکوب یرلهعواو ردنوزوا یرلتورو كنيراج وابو ردک ویب

 ردفبعض یراتلود هحرک كراج موق اما  ردفوب یلاهحا قامقح یرلناویدلا ندنربلا

 هللا قالوا یراتبالو نج ونک | یراتالوو رارنالتق رفاسمو ردیرابحاص هرفص اما

 با رات لاتچ هتیالو ره یک رانا زاردموق رداہب ہک اقجو راردموق هنکا
 قرفند زی رکسعیلدح رسو راو یرلجلق هدنرللبو یرلکضوت رانوا رمشب بودرکس

 هرفاسمو رارب كابو رلرزتک كاپو رثرنب هرات نالبک بوک بابسا هلوا زاغلوا

 لصاما رارلاج جلقیک یناععو رازعآ هحنکشا یک هسم هنیراربساو راردیا تیاعر

 نزلزوب یک هسع ردرلهرفک كاب دوجوم حلصا راج اما ردرلنیدیب رفاک هدیسکیا
 یللفو : س [۲] هلیجوا كنههرح : ك [۱]

 سس ۱۷:۷۵ ج

 مرسوم بمب توس و جو حج هوم



 یس هعلق راووا

 راووا هملق نیمز لاکشا

 یدادشر وانعروبوخر, هداضف عساو زود زسهلاوحر دعا لس ندانوط ره

 ره ندنرانک قدنخ یشوراوو ندنجما یقدنخو ردالاب ةعلق هدنیمز عفتمرب انب
 هبانوط بوک ندنتلآ راووا ٌهعلق وب بولک ندنرلالی طوهراحم . ردیا نایرج اقلق
 هبونجبناحراویسوبق ربو ردنتمتیاغاما ردکحوک هحرک هملق وب رولوا طولخم

 راو یرلرطصنم ددسع ییاو یرلهناخ یلوتروا هتحت زوبحوا هدنجاو ردفوشکم

 هدر شب هرشط ندقدنخو . راو یراهناخ لوارق ددنع یو هرزوا یراودو

 یرلعارتخا تنطنشو هلبح هنوک كس زوب هدنرب نه کراو یراهساط یلغب ندقار وط

 هدنسهرمشطند رلقدنخ و ردرلةدنخنیرد یبهعلرا بناوج ید كراهماط وو راو

 زم روک هعلق الصا هدنسهزا كراهبباط وو ردرلمغل هل هدرلرپ كجهرک هسیرتم
 راهباط وب هددرصابحم ناح اما زاملشالقای ههملق ندرلهبباط وب هدهرصاحم نحو

 هعلق ون نکیا هدزب یسهعلق قنای مد امو رولوا حتف زت هملق هسررک هلا یسیرب

 نوحکنآ شلآ بولو رفظ هشب ور, ندلب رب ناه رافک اما شعا دودلارخآ

 هذ رب نالوا یرللم دودح یلبغی قارپوطر هدنراتتک شوزراوو ردبراص هعلقو

 هرکسعكم کیا هناقوو ردشمفی نکردیک هنسازنغ نالاو ع. ناخ ناملس کردیلغب

 بناحو رلررو راجارخو رلایاده هیلنوغرتسا ندنفوخ یلوق نوغرتسا اما ردکلام
 ردر, باسح یسهحابو ابو رام-الاةصخ رو راطقالاةعساو یللوصحم تیاف یسهمبرا
 هداراوب یتالو راجو ردروهشم تیاف یسبوبو بوبحم ندنتفاطل یساوهو بآ و
 هس هحنراوهنیرلتالو [4] طاجتولو هبنرتساو هغارو هجمات هرغ ندنو یدلوا مات

 هلی رلحالس تالآ هنیراتبالو هسم ورجنا ندنوب یرافک راج کردیراتیالو ناملاو
 هرزوا لارق رب كراساج رکم راردنک هلبا راهبرع دوخایو هدایپ بویلوا رداق هکمرک
 رارلک هلبحالس راج هج نامزلوا هسراردیا توعد هدادما یراجم بولوا یرارفس
 راروق یحهظفاح یرکسع هبسم هدایز ندنرکسع راج هنیرارزوا بونق هقشاب اما

 طاجتول : ط « ك [6]

 تم س



 ياج الوا

 كنيراسموق شاب كرا-اح شوراو یهدنف رط غاد بوک هجمار ره ندنرانسام

 زوقطو یلهحابو غابو یلوتروا هتخت ددع كربیدن هلح شوراو ییاوو ردنصاخ

 ندنآ ردشوراو فطل یماوهو بآ یلرازاب یوشراخو یلرطصتم لاثمهملق ددع

 تب ودنک -تواشزم

 [۱] شوف لود شوراو فصورد

 مردراواددع كيب شب ردیصاخ كرلنآ هسیا یریزو لاض لارق رفاک یتنقره
 یناکاح رطصنم ددع نوا ردراح هلح یرایاعر راو یرلگ اح ور ددع نوا
 بوروتک نرلایاده هیاشاب یرلورب نکل مدمرک هرجا رهشو اما یدیا نایاع

 بودنک هرجنا»نادابآ هدتعاس ... هنفرط برغ

 [۲] راوا يوق روس یانب ینعل راوتسا علق فاصوا

 هنسانغم هدنخشرات ٩۳۵ هنس ناخنامل هحرک ردکنیراساج هسع رخآ و لوا

 شوراو رب هدنبد یسهملق راشمالآ هفرصت ةف اما رافعا قارحا نکردک
 بوریک ندنسوبق ر كشوراو وب كرهدیا یالا هللا مالسا رکسع هله راو یمظع

 کیا بودک میدآ كسب چوا هرجا ہار هاش [۳] ینارب نکراقبح ندنسویق رب لوا

 رومعم .ددع كيب هل رلناکد یلانب رکراک رک اپارس یرلتث آو رایلع یارس یاج
 هنساشاع یالا رجب غوم هبوبحم و بوح كب زوی ها هرجا راناکد نیمو
 بوقبح ندنجما نیزه شوراو وب كرهدیا ربسس هلبرلنآ یرلنآ یخد زب بوقبح
 مکیدتیا یرانامداش بوط ردقلوا هملق نوملم هدقدلراو کلربارب راووا لق

 هتبموروتو لبطردقلواو  یدلاق هدنجا دور شت آ هملق بولوا مصا ایوک زعراقالوق
 هدنبدقدنخ هعلقو یدنلوا نظ یدلک هدوجو یدوهب لاجد ایوک مکیدلاج راسوقانو
 كرش هلو یدنلوا یفاض كنادوبق هدر هاکهربسمو راز رب بوئلوا ثکم
 راب دلبا راقل رادلدو قلزاونلد بولک هزءرارداح یراناربلد

 :آ [۳] راووا : ك « س [۲] سوف لودور : ك  س . شوف لودور : ط [۱]
 یار

 تح ۴۳۳۲ تم

 س و



 یسهغلق ,لتسق

 وب اما  رایدلقح نیرلارق ضمب رایلدحرس نلوا قیفر لا ریقحوب یتح  ردرایوک
 نیو رومعم هوا هلعغالوا ینفو یرطصنم كنساپاپ راساح هحع ۰.۰ شوراو

 یراناتس وبكيشم و یرلهحابو غ ابویرارازابویوش راچ و یرابلاعیارمسو یرلهسانک و

 بودیا اشاع و رب ید یوب ردیشوراو راحمرب یسایرد مدآ بولوا رومعم تاغ

 هل رکسعقنای هدءب ( قنای ةعلق لزنم ) رارکت بودک تعاس چ وا هنفرط لامش هب

 بوک هدتعاس چ وا یرلارق رومعم هرغ تمس بوقلاف زعدنفا اشا

 لس هعلق فاصوا

 پراصو یلمتح رو محییغی ندقارپوطرب هدنشابرسج جاغارب هدنراننک هجر رهن

 رب یک غاد ندقارپ وطرب پراض ندعلق انب رکراک و ندهقالپ ثلث» لکش یلقدنخ

 شب ندهعلق بوقبج هلاقتسا هیاشاپ یا ینادوپق هللا یلوق زویجوا هل ردعلق
 اطلوس ناه ردقوب رلوا الصا هرجا «هلقوب یدتا نامداش بول آ رایوط ددع

 هجشاروب یلنوغرتساو راج هدنشاب تک قاجنا ردراو رلناخنوزواقاج هلوا [۱]رهس
 هدنف رطوشرف كنهجمار رهنهدنبرق کردشغلوا انبلتسقوت ويد رلذسهمک یرجاندنرهب

 [۲] راو نوزام شوراو فاصوا

 كيب چ وا ؟ردشوراو راجت یا ینقو كنیرطصتم ینافتسا هدنجمایسهعلق ج

 یسهرفکو رومعم یسجابو غاب نزم یرازاب یواش راجو یلرطصنم یدیو یلهناخ
 بولکندنراغاد هارو نیترامنس هجحاررهن هدلحوو  ردشوراو نادابآ رب رورسم

 ندنشوراولتسفوو رولوا طولخ هانوطره بولوار هلنا هباررپم هرجا قدنخ قلای
 بوک هدتعان کیا یرلهعززم نادابآ هرجا زا رق زومەم بوقلاق

 [۳] وارف ییام شوراو شداتس

 عیساورپ اما ردیصاخ كنبروع مان وازفیام نالوا یسیرف یراساح هک

 ردهنای ناي شوراو ییا ؟ردمظعمرهش ررو ناشن ندما غاب هدر, رادلوصحم

 وارفیام : ك « س [۳] راو نوژام : ك ء س [۲] رهسعطاطاوس : ط « ك [1]
 و



 یلچ ایلوا

 ا راقفر یلدحرس ودع ی رکنا بولوا نودام نداشابیعا بوذیا ترایز یناتسنابج

 بوذک هرلغاد هدتعاس رب هنفرط بونج

 نب رام نس هل فاص وا

 .مدنراقارب كتيرفاک كيدنو ردیرایص یحی تغل اما راربد ناتراص رابع

 كيدنور یسناب ردالاب هعلقرب اسم هلمسا هقراص نالوا یلاکشا بیغلالاجر نالوا

 نسهعاق قسایاشاب نانس هدرا ۱۰۰۲ هنس ردسنازفوارف ب ندنرلزق كنعربج رب

 هب هعاق وو های رافکهنب هدهنسجنحوا بودا حتفیخد یتراص ٌةعلقوب هدکدنآ حتف

 ضا مرزوا اف نیر ربار هنامآ ج وا هدنمکح یراساح هسع الاح پولوب رفط

 اما راو یسویفز رطا هرغ بناحو رودم لک یدادش یانب رکراکرب یک وحلا

 هملقرب نایاع ندرب قاتق مشکیآ هدنسهمبرا بفاوجردراص تان نکلردهملق كح رک
 هدمرا غابرب ءربقح یادو هدشوراو یتشا اما رایدموف یر هیةملقو ردناع ایراد
 نلوا رسا هدیار یهالاو كدتسا لاوس ,نیدنفا ییطصم ماعطا ادعل بودیا راتفاض

 نبترایسوب اما یدنآ باوج وید رلیدروتک هنالا ما هل ردقوب مدآ هدزب ندرامدآ

 ندشوراووب لنوغرتسا هلاقانوا هدرببراص ردرومعم بو نیزغ یحیئوراو
 رکراک تاقردنا تاقو ردشملوا حرطیشق مرطش یراقاقوص هل رازامهلآ جارخ

 ردرام هلج شوراوو ردرلهاخ یلوتروا هتخ هردنش كب چ واو تاق رحوا یلانب
 ردمل هشود مردلاق یرلفاقوس هلح كشوراووو ردهدناا هسک هل هعلق وراق و اما

 كنساوهو بآ و ردنینم یرازابو ی وسراحو راو یرازاود یلقلکاح اس ترفمو

 خسرفییا هقای ردحودمیسب وب وی ويح بولوا باس یسهحابو غاب ندنتفاطل
 لوا هدنراسنک هجمار ره نکرلک هقساپ هللا لو یربغ هلامش بناج هن ندنا ردرپ
 بوک یرلتابهقو رلارق نادابآ و رومعم هدارح

 ... شوراو فاصوا

 یلدارفلبیلوتساو یلژینق مزب یسهلج هلرلارقزمکیدک هدرلا روو شوراووب
 یلایاعر راج هدننل اجاق کیا ؟ردیراتماعزو رایت رلارف هل كنیرارکسع یلنوغرتساو

 ~~ ۷ ۲ + .تس

 لر حس با هتک ست ûe ریتم نیش شش رب سس e یا



 یبهملق قتناي

 هری راثآ یرازانشک ندنفوخ :یسادص .توط یرلتآ زوب هع.بولبزآ ندرلنآ
 ادخدم رززک داد یرسرس هدنتنآ هملق هداس یرلبحاصو هدارح رلتآ بوروا
 توامروا هر یراز بوش آ هدیشا هدشا هدرارفس نسادص بوط زا آ مر

 وغف ضا لاحرد هدفدقح اوهر, هدننامود پوط لوا بوبامزوب نیبنرت یالا الصا

 ناقیج وشرق هبالا مزبو یرلاشاع وب زب بوردیک هیهقوج هنوقنارپ ینمرق علق یک
 ندنسویقشوراو بور ندنسویف رب كل هعلق كرهدباربس یرافکلاثایرد یلهقاشهرق

 یلنشپوط ابر, یخد مدوب ندهملف ناهو یدنلوا ثکم هدنرانک انوط بوقح

 یدتک قارلژغ بودیا دایرف هفرطر, یربره ردق رلهلک یرلهلک پوط هل بولوا
 هحک لوا بورو رایاده رفاوو راتفاض مظع هباشاپ یا ینادوبف قاي نآ لواو
 كنانیس یلعوبا بوک مکیدلوا یرانامداش كنشف یناسآ نوک انوکو كنفوتو پوط

 ینطصم یهفیلخ رلبهایس اشاپ هفاضلادعب یراوا رانامداش یمسک لسن هدرصم
 تسد لصاحملا رلیدمهلوب نناشنو مان الصا بوراو هنادنزو رلیدتا لاّوس ییدنفا

 رلافصو قوذ مظع بودیاتکم نوکچ وا هدنوب ردقوب نیتم ٌةعلقر هلبوب هدرافک

 روتسد هنیربرع مرس ددع زو ییا نروتک یزب نوک یسترا بولوا راتفاضو

 راهب رع هج هلوغرتسا بوشوق یقیفر رافک انطق ددع زویجوا هرابرع بولیریو
 هلح بولک ربع [۱] وطنح ددع زوبحوا ندنفرط ینادوبف قینای بولوا هاور
 _ یدنلوا لیمحم حریق راب

 قلاب ٌهعلف یادهش هاکترایز نابرد
 نفد هدنسهمشط شوراو یرلادهش هل نک ردا حتف هماقو اشاب نانس ادتا

 یرحیکیو یاشاپ دوم هدقدلو رفظ هبهعلقو هنب ندهنس چ وا رافک هدمل ا

 یلدیهش اشاپ نانس بورق نرارا شيا زو هجو یرلاغا هجو ییاغا یحم یساغا
 عیحو ردشعلوا رر یرلاسا هدنرازانم كنس كنسە الح ردیا نفد هرجا

 وب ردناتسسزازم شملسک قدنخ یرافارطا راردیا نفد هدنؤب الح یحرلاراسا

 وطنه : ك [۱]

esd, Û BA zee 



 قاباا

 ضایبیراهالک كنیراقلک اج كرلهینک هلحو [] ردشلوا رومعم هدایز یخد هنوک
 مزب هلبا قلوا یرادحرمس ءاهتناو ردشنوا نییزت هما رثحاخ ییزدلای نوتلآ و کنت
 یرلطاطا وس هسک زادنا كنفوت كس ییا نوا الاح هدرب نالوا یرلهدوا یرحیکی

 نکل رولوا رافک روالدو روآ كنج .كيب زوطوا هداکرعم نح اما  رددوجوم
 زافک « هسرونل وا علام هتسهک یرادادما کل دیاگ زد قلتف هتیرلحما هاف اک

 [۲]ندوژو,و ندحشیرلهربخذو یرلدادماهه اریز ردررقمیرلمرو ةعلق هلا ناما
 نذتف ون نایعلآ الو ردناسآ : كيك عماف + ردجاتح کلک هلنا ران وط رم

 رلرزک بوقای لیتف هدقایوب هدرالا یرالبتفزورو بش رافک نابهدید كيب ردقوب
 زارتحا هبتموب ات رایداموقرارفاک یون مدید مدیا ریس بوقبج هراباط ریقح یتح
 قو ضیرع یا میدآ ناسقط هلج قدنخ " فرط چوا كنهعلقو راردءرزوا

 یراپوط لجو ردنیرد [۳] نثیرا .قرقو رزک, رایک/ هسنارط هدنجما کردراق دنخ
 للوتروا هقوح ینمرق هدندرآ رلربس شازد یک ینرک رظان هرلارخو هنجما قدنخ

 وتو رایدید ردراو ینوط هراپ زوي یدی كيب ریبکو ریفص هل راو راپوط دمآ ریس
 هدکدلک هنشاب یسور وک هملق ی رله سع قلی آ هلمح كیاشاب نکردیا ی رایت

 اریز رلیدارآ وید نسالوا لقاص مدآ نسهلج یرلرطق اراطقو یرلدودو یرلهبرع
 [4] ندوبقرب هنپ قارغآ هج ندنآ .. رلیدلآ .هلبا یسهلیح هبرع هلیوب ران آ ةعلقوب
 یرانک انوط بولونق هنیرانک انوط بوقچ هرشط لپس ندنسوبق شوراو بورک
 اشاپ .بولوا الشرر: راش وللوق ءرق هلح ندنآ یدلوا نیزم هلبراهاکرخو همیخ

 هرز ردنارز هلبرکع هل یخد اشاپ . رایدشیرق هنیالا اشاب بود هفاوشرف نيالا
 نوما هدکداک هنبد یسهملق قینای هلبحالسرپ رک اسع جوم جوه بولوا قرفتسم
 ردودنامنآ و نیمز هجندبا شن آ ءرایوط هراپ زوب یدب كښ ندلیتفرب یرارافک هملق
 در وک ی آ یدلاق هدنحا دورع شت آ ناور دنمس غم هعلق ]°[ یدتک نو هرتد

 یرکشل زود [*] هروز نزوتک یزبو یرکسء یک اح قیناب ناق وشراق هزب
 نشرآ : س :نوشرآ : ك [۳] ندنوزو : دل« پ [۲] رذهدلوا : ك e ص"[۱]

 . هژوژ : ك . هزوز : س [1] یدیک : ك « س [ه] ندویفو : ك [4]
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 یسهماق قناب

 هنفرط بونج الوا راو یرلونف یوفو نتتمو دیدج تاق چ وا ددع چ وا هلو

 یرک | هرجا یرب یرب رارید یمویق نوغرتساو ینلوتساو یسوبق [۱] نترام نس
 مدلبدآ .ییزرسچ هرزوا قدنخ نکر رک ندنآ ردرلوبق پراص تاق چ وا یرکو

 هبارغ تناح بودنک میدآ كنب هرجا رهش یرجا ندنآ ردعدآ همرک زونکیا لماک

 ردراوف رول وا روبع ندنتل آ رارک یرکوب یرک | یخدوب هکر ردسویف شوراو رظان
 [۲]هنس هش وکر  كنهعاق وبق کیاروک ذموب ردرلهبباطیلیفی قارپوط یکرلغاد یرارزوا

 هبارزهن هعلقوب ارز ردقوب لوي یریغراقبج ندنسیر,و رلپرک ندنسیرب بولوا عقاو
 زدنسوبق هلکسا روک ذم هدنرانک انوط یخد ویقریو . ردینک ادا هرجا هجمار رهنو

 كيب کیا یلوط تكنهعلقوب هجراو هبهیباط یصی ات ندنجوا فرط قرشم كنهملقو

 هلج .یرلتلآ و ردرلیارس قالا تاق رر قفارط کیا هک ردمظع هارهاشر میدآ

 ویو رارولوا ناهنپ هدنوب رانالغواو تروع هدم رصاحم ناح رد رانیمزرزو" بادرس

 درو ردرلناکد قنغاد لکد هرزوابیترت اما ردراناکد هله یزافرطییا كلوب ولوا
 هدنکوا ارس هسعو رازاتابص عاتم بوروتوا زلتروع هدرلناکد ادعام ندنراناکد

 یرلمسادح تما هدنحما راوقادس ز حجج هاحزب ندنآ زدراو نادبم عساو للخر

 ندا هنیزلاووق مدآ هلا راخزچ زاو یموق عنصمرب هدننای نادنزو  ردلامالام

 او یمیظع رطضنم منصمرب هدنکوا یارس راجو ردادش ا۴ بیرغ رواکچ یوص
 ریذلهربخ یرلزوک كامدآ کرلهزیوآ تابولصم نوک اوکو راطوب نهوج نالوا هدنجما
 ردقوب لثم هدهملق رب کردهسنک عنصمر زمکیدنا عماح هدحتف نیح امدقم الاحو

 بودا رنيم همالتسا تسد هلی اادخ رورود یلفحم رانذّومو بازو یربنم هل
 یلوترواهردنش هتخت ددع كس یا هدنجا هعلقوو هلوا رسم قالوا ید نییآ

 بوط هدهرصاحم نح ردراوا كريس دیعب ندنراربرب اما ردزاهناخ سوحنم ٌرسهحا
 شب قاجلا زغوروک هناخرب الصا ندهرشط ردرلوا قالآ و كربس ندنفوخ یسلک

 جو لیالف راوا هو زانیشنهاسش یضعب بونیروک یراهلق ینلک اج رطصنم ددع
 ندنوک اما ردرلهناخهرغ یلوتروا تمهرک نوک انوکیراهناخزوب هجو یلوتروا هکتت

 هدنسهشوک زر : 2 [۲] نو ك [۱]
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 يلچ الو
 قال آ قاب آ ندقارپ وط هدر, ی هدرار تام هراس قم الاح .هدرلا رح

 هنیراربرهدننل آ رب بونلوا انبلیا تنطبشو لح هنوک كيب یربیه کراو رلهیاط
 ردشابرضاح یرامغل تاقردنا تاقهل یرلتث آاما ردراو یرللوب كجهلک بورار
 نوجا كما وساتو قوع بودیا كنج نامز یلخ رب هدرب كحهبرک هسیرتم ادتبا

 قغ هیوص یرلهبباط وب بولوب نرامغل یخد كرانوب اما  ردشعا انب یرلهیباطوب
 قارپوط قا لاو ردلہس صا هنیرکسع ناع لآ كمتا قرغ هلبا قاریوطو كم
 وب اما ردناسآ قاموق راپوط هنبناج شب اما ردقوب یراهلاوح هچرک كراهباط
 رولوب تیاهن هدنسهملق نارموق ات یحوا رب کردادآ مظع رب یسیرشآ انوط كنهملق

 ةف ؤب بوک ندنفرط راویوا هادآ لوا ردرب قانوق کیا هجنراو هننروب ادآ و

 لج ها قمالوا حو فوخ جفاف .لوا ايز : راپا :كکود ندادآ

 ردنکمیند قاکای رارسج ردنیصو  ردزآ انوطره هدحویو  ردقوب یراتتطشو
 بوشانی هدنآ رابتشک هلج ردهدلحم وب یسوبق هلکسا بوکود نراوید هعلق انوطو

 لکش قتایهعلقو ردوبق نیتمرب رارلآ ندانوط هدلحوب ینوص یرلهرفک هملق هلج
 ماهیرللع هرجا قدنخ یرللعهلج عردانعر ةعلقرب انب هلوط یدادش بولوا عبسم

 ةساطراو TFS ددعیدب ءدنس 4 د یدو ردرلشاط یریایرا ردق یسهق

 رقرق هدهناط رب هو راو یرارافک روآ كنحددع 4 ہدنر یه هکراو یرامظع

 یخد هدنحراخ قدنخ ادعام ندرلنو راو یراب وط نی تب زگ, لاب ددع رشللاو

 ر یر یه كتهعلق هک رد رامظع هساط نیتم تاغ رانو اما راو رلهاط ددع یدب

 ۱ عقاو هالوط هاج برغم ندق رشم هعلق و ردشلوا یدیدس دسو ظع نکر

 نابهدید ارز مدمهلعدآ نغودلوا رادقم « یرج رادام راد نکل ردشلوا
 كراودنک و  مدردیا اشامهنیهلتک ازنامایدرازاموقیخدنک ما اشا و رلب دل وا منامیرلرافک

 هرشط ندقدنخاریز ردکج رکو رایدیدردهعلق [۱] شرا كيبیلآ نوا هرزوا یلقن
 مدمنادع [۲] ندنرانک انوطنکل مدتنادعحدآ كننکی |نواهجنرارانک كنراهباط نالوا

 رکود انوط رهن .هدنفرط یسوق هلکسا نراود .هملق هلبغالوا یرانک انوط ارز

 كوك ط 6 س. یرانک ك [۲] نوشرا.: ك ؛ س [۱]

 — ۱۳۱۲۲۳ .تسس
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 ىسەعلق قنای

 كرهدیانایرج هدنحا یرلقدنخ كنشوراو قرنا بواک ندنراغاد یس ءلق نیت رامنس

 هعلقاما  رولوا طولخم هیانوط بولوارب هج ار رهو هبار رهن هدنجما یرافدنخ هییاط

 ف هعلق رظان هقرشم مظع رهن کیا بودیا نارود نرلقدنخ شوراوو نراقدنخ
 روک فتوب مردم :هدادا,یسهنلق_قیتووپههنزک 1 روغن اوات یزد
 هرصاحم هعاف و اما ردشلاق هدرب لاثم هرزج هدنراسام كمظع رم ددع چ وا

 هدوروق هعلقو قاق | هرارب یربغ هجار رهنو بار ره یربغ ندانوط رهن هسنلوا
 هعلق رهن کیا وو ردر, ییزنم قوا رب ینییام كنهجمار هلبا هارو  ردنکم قالاق
 رظن ناعما ربقح ردیهابو یهاظ یرلفاتی و یرلرب نفآ امدقم ردشقآ ىلع هنتلاآ
 مدل دیه كپ هلبا

 عارصم

 ك هعلق و و زلشع رکسهک اقح راشعد « رقآ هنب هرم یعودقاوص هکر دلثموب «

 شملاق یک ادآ رب هدنسهنروا [۱]كنیرهن روک ذم یرشآ قدنخ هدنج راخیبیغبناج

 قلاب شوراو شااتس

 ضرك دايز ندنسهرفک راحت وا هنسهعلق قنایردیشوراو یرافک رام مظعر

 هلج و ردایوطشوراو راک مدآ كسییاینلنوزوا رولوا هدشوراوو راغ راحهلح

 ندمرا غاب ولوتروا هتح هردنشو انب شخ ايار یناقوفو یناتحش ددع كمييا

 رد رلهاخ ره هبهحاررهنو ههبارره یرلنزورهلج ؟ردراسوحنمر اد عساو ررو ناشن

 راتروع هدنسهلح گرد راناکد نیزه یفاص یراسیو نیم كهارهاش عساو یساطرواو

 كلوب راو یرلهسنک رصتخو دیفم چاق رو راردیا تخورف نیراعاتم بوروتوا
 یراهحابویرلغاب هدنجراخ یخدبودیا نایرج هجارو هبار هدنقدنخ هدنفارطا ید

 ردباسڪ

 قلابهملق هک فاص وا

 یکیدروس قار,وطو بویق پوط كناشاپ نانس هرشط ندنراقدنخ قنای ةعلقوب
 تب یو 1



 يلچ الو

 یرالکوب ناوبد لها مبج مابصلایلع بولاق هدنربخ مع قلخهلح هللا بوتکموب
 هزاحه اما .رووا "ماتم نل ناخ یم ناطلس ءدنرلکدتیآ ضرغ ههاشداب بوروک

 یضرع كني ر زو نیدوب هرکصندهتفهرب  رریوییست هیودنک ود هرصللابارخدعب
 هلص هللا هلیح راک اخزافک نسهعلق قیناب نوسلوا غاص مهاشداپ هللکا بولک

 وب رافک هدنشرا ۱۰۰5 هنس هتشا ریلک رخ ويد یدنآ البتسا بودیا شیارب ریاغم
 الاح ناالا ذهیلا ردشاوا فرصتم بولآ هرزوا بولسا وب نسهملق قینای نیتم
 هعلق و رافک ؟ردراوتساهعلق رب راواهتهف ناتمدسو ناصحنصح رم شلاق هو راقک لاسم

 لابورکسع هراکشآ رتاقم هحلصو ندا فلت هنیزخو ندامردرق نرکمع هلبا هلح
 همالسا تسد هن ادخ ردشلوا كلام هبا تربع راصح هلون ندنکح راد وط زع

 رداد یدب یعرکب كدهنآ وب ربصقرپ یالوا رقحوب افو ناوخایا یدمایا هذیا رسیم

 یسهعلقنآو الثم مدتیاربس رلهعلقنیتم هرابقرق زوبیدب كيب هدر قلهاشداپزوقط

 هرقنشو اکو یسهعاق نسحو لیبراو راحتسو هیدامعو كهدو یبهمعلق نیدرامو

 هسوعام هدسرفاما مدروک رلتردقدب عالف هڪ هع و ی.راصح هرف نوفاو راصح

 | یرلهعلق طاراوو هرک او نیدوبو سودروکو نیراوانآو هیدنقو سودورو یسهعلق
 الا مدمروک هعلق کحتسمو نو پراص ًادلح یسملق قینایوب اما رد زاص ید

 ۱ رامتصو یسهعلق هود هدادراو یسهماق كينهبشو [۱] هرداص هدنلا یرافک كىدنو

 ۱ مدروک نزلهعلق لکسو قاطب رشو [۷] یراوتخاو

 ۱ ا نیمز لاکشا فای وابا

 . ڭناتوطا ردهدنخارپوطنوغرتساو نیدوب مزب کردجنوج امو جوجای دسرب هلیوا

 ره هدنفرط لاش ردهدنبرق یدارفلب یلوتسا هدک اخ مزب ردلکد هدنفرط وشرق
 نایرجهبار یلناق ره هدنفرطهلبقو ردا نایرج یرضود هقرش بولک ندبرغ انوط

 نالواهدقارا ندنقدنح كغيناب ةعلق عردوص ینیدلوا مزهنم مالسا رکسع مزب کردیا

 هجمارر هدنبناج برفمو ریشیرفهیانوط هباررنروک ذم هدنجما یراقدنخ كرلهببط

 یراوتجا : ط ءراوتحا ؛ كا. راوتجا : س [۲) هرداض : ك  س [۲۱]
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 ین هعلق قتناي

 یاحروبیخد رافک رلیدناراتمجارنوجماهربخذ هراسک اخ رافک راجان رک ایعهلج

 زافک هلسهناهب كمردنوت هربخذ یون هع زوشب هنتلا هعلق هحنکرب بولب تمینغ

 یل عا لوا. رده ۰ راکوا شوخرس. راتابهدید :ندهملق هدقدنای هدننا آ هعلق بولک
 هد مشط یدما یا "رد هدزوتک هربخد ءان هغاتسود هزبس رديا رافک هدکدید

 شوکرخ باوخ رافک ناه رلرید كرک هبهعلق بولک راجآ یسوبق هملق حابض كتاب
 هاد رش هدهقودنص هو هقودنص ددع رشکیا هدنجما هبرع سه اما یدنای یک

 هدیزکددع كيبو یرلیجهبرع .حالسرپ راکش  .دنع كلبو  یرارفاک انظق حالسرپ
 ندرلهبرع هدنسوک هرق هجیکلوا - رفاک كيبزکس یسهلج كرارفاک یلاکش ناکرزاب
 یرلپوط ناوح ددع یمرکیو راپوط یلربج ربمد ندجاغا ددع ؛یمرکب بوقیج
 ردیا زالوارق ندهعلف نکرلروق هنیرانک قدنخ یسوبق جے بورقیج ندرلهبرع

 اشاپ یتجاحكمک ار, زرلر د زرودلاشوب یراهبرعیلب زافک رلریدزسرپزاقیج یهریخذ
 بویمردنوک هرحذ رافک نوعلم امدقم ارز شوخربس رکسع هلو افاو یضاقو

 یهدرلهبرع و: شعا زوجوا قارش هدهعلق بوردنوک ,قوچ ینارش بودیا طحف
 رضاج هدامآ ید رکننع كيب نوا .هدراهاکتیش ,یءدنرارانک هارزهن ادعام ندزارکسع
 شوهدمتسمو روم وراکوا شوخ رس قلخ هلح هدیعفاش تقو ناه هدقدلواشاب

 هلنسوبق كنهملق هجندیاشآ نددلبتف رب هراپوط چاغا نالوالایاد هبوپق امدقم نکیا

 ه هعلق رلرفاک حاللسرپ ندروغار, رافکعیح بودیا علق یرلهلک پوط یخد ناقییا
 هدنلکش دن تما شوخ رسردقو بوراو هنیراوا لوا رافک هلح بودیا نوخبش

 یرللایع لهاو بورک ندحلق ینغوج نکرطی هدنحار باوخ هلبرللها رامدآ
 شيا هنوک ها بو رک هنیرانوبف كنیراتروع دم تما . رافک نک رطی هدنرلکشود
 ك زکهاش داپ بوتود یریدبیدیرلاغا یریغو ینسافا یرحیکیو یاشابو . راروروک

 رافک بودیا تق یرلمدآ نالوا هدراکر س زویه وید زتمردءهزوک "یمهلو .نسهعلق

 شوج رسنالوا یتمشد كلزکنید مهاشداب بوردنوک هتل ودرد هللا ضرعرب یراشابوب

 نراشاب كراشوخرسوب بولآ هني زمغمناب ةملق بوسک نراشاب :كولاخا.سوخرسو اشاپ
 روتلو هدنک وا نوباه با یربشاب] كرلاغاو تب اشاپ هحک ر ورد مدردنوک هتل ودرد

 نح ۲۳/۱۳۳ یضت



OPTED 

 یلچ ابلوا

 ىج \۲ كنمرح ۱۰۰۳ هس ندر یدننوا مالسا رک اسعهلح نیک یر هدول

 هکمروس قارپوط هیهماف بوبمریدجآ زوک ناه بودیا هرصاح نسهعلق قنا نوک
 هدءب بوروتک یغارپوط هبار رهن ندیا نایرج ندنجما قدنخ اما راردیا ترشابم
 1 دنوامد »وک رب قرهغب قار وط هلارلهرب وط هنیرزوا بورودلود قدنخ هلا لا. اخوراخ

 نددادما ندفرط رب بول نغیدلوا مزهنم ثانیروبطو بوروک یلاحوب رافک رولوا

 مل ندر کیا بوراو رایجمغال هنآ هملقندراکجورپوک چق رب یمترا بولواسویأم

 تانج مار هحبش ردیهابو هاظ یرتا الح رلرراپوق نزو كراویدو رارات |
 1 نوا بوقنح هليا هرو رافک ندراصح نورد هدنوک یحنمرکی بولوا یناسحا كهللا

 ۰ ا نیک هنبراهملفنوژپهلباناما ۰ رازفاک شلاقبیرف تاع اما هدنابح ردق كب
 قنایثسق خف ران []هنضوداوا .حتف هليا اشاپ نان تسدب همالسا تسد قتيناي ةعلف

EEE TOTES 

 [۲۱۱۰۰۳ هنس ینا یدلوا حتف بونص نردیودع

 ظفاح رکسع كم یغرکب ناه بودیارپهعلق هلا مالسا رکسع اشاب نانس هدمب

 . . تمالسهنبدون اشاپنانسراد رس :بولق رکشل ظفحتسم كيب ییانوآ هدراصح نوردو

 1 یسلاوقحاب تورود هدمالساتسد قساب هعاق هنس ۳ هدعل راکهتل ودردندن تب ولک

 ٤ زوروبش انا یح نالوا یاغا یرحیبکب براوا مدآ عوهو ملسو ملح اشایدومم

 هعلق ندنرافدلوا راک راکوا تسماسمو حبص یخد رکسع عیح بولوا مادم تسم
 چیه 2 بولوا مظعا ردض هتلود رداشاب نسح مداخ هداتنا وب هدمب بولوا زلدهزوک

 تاودبولوا مظعاردص اشاپ دم حارج بوردنا لتق ییاشاب نسح راهبروز ندنوک
 هدقنای ندنکبدلردنوک هرخذ هلو هتیزخهن هغسای علق ندنغودلوا حلم لھ ناْیع لآ

 یتصرف راکمراکهلنس رافک ناه رولوا یلوتسم یخد الغوطحقرب بولاق زا رکسع

 بویمردنوک هیهدلفنیاربو اار کهدنسهمب را بناوج كنسهملق قینای بول تمینغ
 زاکرخآ [۳] یدلوا هدنربحلاع ندشاعم طحق مالسارکسو یدلاق هدهرب زجرب هماق

 (م)رونرتسوک ي(۱۰۰۲) هلبابتح دجماعارصم وب [۲] هنکیدریک بولوا تق :ك [۱]
 ۲ یدلاق هدیرسح مع : ك« س [۳]

BONES TIEN OY EMI 

 ۶# ۲و۲ دست



 یسهعلق قلاب

 قاب دک ی EE علف یعل قراحراتراد فاض وا

 ٩۳۵ هنساما رد ... یعاب هدهسع ناسل و ردراولک یمسا هدراحم نابل

 [۱] ردك هنسه رصاح كنس علق ج. نالوا هحع كلل اراد ناخ نایلس تاذلاب هدنحرات

 وب ناخ ناملس هدنراکدتا قارحا ُهعلقوب مالسا رک اسع بوارضوا هراولک هعلق و

 امسم هلیمسا قنای ن الا اذهیلا ندنرلکدرو مانورد یمهعلق قینای بوروک هعلق قرتحم
 وب لارق دنانیدرف هدکدنا تدوع حتف یب ندنسهعلق حج ناخ ناهلس هدعب . ردهعلقر

 زافلوا فیصوت هلا رالد کردشعا انعر ةماقررانب یدادش بوبا هقنلپ نسهعلف قنا

 نوغروتساو ینلوتسا بورداود یسانطق هرفک كيبیمرکی هقینای ةعلقوب رافک یتح
 یرل رشوروشهنوکوب كرافک هکنوحیدراردیاباموبارخنرافارطاویبدوب و دازعشو

 نانسدووانرا هدنح رات ۱۰۰۳ هنس هحنلوا یرلن وياه حدس كل ناخ دام ناطلس

 لآ ناخرانات بودا مظعم رادرس هرزوا یسهعلق قینای و یا رد اف هک اشاب

 بولواتاقالم هدنتلآ نیدوب هلبا:مظعاردص ید ناخ یارک یزاغ نالوا نایزیکنج

 کرایدروک هدنراقدراو هنکوا یسهریزج نارصوق كرهدیا لحارع یطو لازانم عطق

 زاغلوا ربیعت کراو میظع روباط رب هج راو هنیکوا یس هلق قینایات هدنا موق ۀربزج
 ندرپچ وا هرزوا انوطوودردنکد نکم قلوا حتف یسملق قیناب نکیا هدنو, رویاطوب

 هلو رانا بوشود راتح [۲] یلرابزا هرزوا رلکلک ندنراپرد رغصو رلمیظعرسچ

 نایع لآ ترصنممسن یلاعت هللاماب هرکوص ندمیظع كنج نوک چ وا بوع رکسع
 یرلهعلف ناصوق یسادعام ندربشمش ٌهمعط بواوا مزهنم رافک هل بوسا هنفرط

 بورک هرجا روبط ةانغ هج زاردیا رارف هراویوا بوک وشرق ندرسج یهدنیید
 هلباربسایدبیتل آو [۳] هفوملا كيببیرغ هدننرخرب 6رارولوامتفم هلعانغلام ردقلوا
 نوجمایربم یرلپوطو یازخو هناخهبج عیجو نانجم تانغ راس . رارولوا ریس
 (۱۷۰۰۳ هنس هللانذاب مهومزهف قینای روبات یازع حتف خرات ) بودیا طبض -

 <« ك ٠ س [۳] یرابنا : ك . یلراپزا : ط ۰ لراپز1 : پ [۲]نکردیک : ل 1
 هوتلا : ط

 هه ج



 يل الو
 زوبع عج مکشعلوا هیت ندنفرط لارقو ردهبرقرب رومعم یلهسدنک رب یلوا

 كاب یرالوب هلو رلشعارام یک ونق قآ نراراوبدو رد هلج كرلیوک زمکیدتا
 شمنکو شلکندرلارقرتاس ویدنوسلوا ماحدزا رالویو راشمروبس بولس هزک ابو
 ردهدنمکح یراساح هحم نکل ردناتسراحم رللحم وب اما شعود یناهج رلرافک
 ندقلجآ هک اقحهدنب وک جا و و ردقو هم هدرللو الصا ردراحم یسایاعر هل و

 هک یعرکب یرادرتفد لارق هدعب قدزاب هلوا كاله ندقلجآ زع رلیدنکو زعرلتآ
 شعبا ناحتما یزب یرلداص رکم رلیدربتک یزوق زکسو كعا زونکیاو اپرآ
 هاشداپ بووف یرارادرتفد بويعا لوبق نسیر, كرلابشا یرلکدربتک یخد اشاپ ناه
 یعرکیوهدزع رارطق راطق یعرکیو هدزمهود راطق نواو هدمه رع یللا م هدنلود

 شعراتابورشوتالوک ام هدنراراطقو هناخسیس كژم راتاوغا ردقوبو هدنعرایک هراپ
 هلع ندنآ یدنا در نرارادرتفد و یرارفاک نرتک [۱] تان ود ردقوح
 سوگ طمع بوزو نراك هر نیراتامف افوتسم بام ًاغلاب هرلتاوغا

 مزب بولنکج رلیدح طامس هربیرب نوا بولوا خبط رلهسف ةمعطا كبسعو یرکس
 ندا نرلتانیست كردن ۲ هنوملم مان [ ۲]ازوزیکاحنارحوق نلک هکمروتک یناشاب یا
 وب بیا يه رافکرکم رلیدلاق هدنربح مع رافک هل کردشلوا همظع تفاضرب
 هسردبا لوف ىلا یانصت قحزا رکا مکشعا رلررو نیست هرزوا تلق هلبوب هدلح

 ندزافک ویو رردناسح تیاغ رلنومام شمراررو نیصآ هلبوا یخد هدننای لارق
 رومقم هدتعاس زکسبوقلاق ندننوک جاوب ردکرک كعا زارتحا كب .دنلوا یا
 3 كرك راتابصقو رلارق هرجا راارح نادابآ و

 قلاب هناخ لووارق لزم

 هع هجننب یماعط یتل آ ءوهق رضحام بوروق یرداج هیارح رب شاپ هدلحوب
 سک ھو بوک نیراماشتحا بابسا رلنادنولو بولیروا ءرلت آ یراطاسب یالا هنوک
 بویروب هلبا یالا هجشرلر یلرب

 اژوژ : ك [۲] تاثیصت : ك [۱]

 تس ۲۱ + س

 تا یر .Fe یا ورم E NESR ی یی ET هوس ..صم یخ یو دم ینہ
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 و

 جا هیرف

 یرلوا یلوتروا زاسو هتخت ردق كرب یيا قاحنآ . ردلکد نیز و رومعء ردقلوا

 زوجواو یراروید ددع ید ردشلوا انیدهملابیرق ید شوراووب ارز راو
 هرجا یسادآ ناصوقوب و ردقوح یسهحابو غاب اما یدیا نایاع یرلناکد ردق

 راشمزاق مظع [۱] رواح رب هرجا رلیوک وب کردراو رب وک رومعم یرادقم زوبحوا
 [۲] هرواحوب رادادما ناک نوجا صالخ ٌهعلق هدهرصاحم نح رولآ رافک كم زوب

 یرکسشل هرفک كسب شب نوا كناموق ةماف وب الاح ٠ راهدیا كنج بولود
 ردهررزجهحرک ردرداوتسا هعلق مکحتسمو ناتم هلباهج وره لصاحلا رددوحوم

 نایرج "ندنفرط ن وغ خا یر انوط ان[  ردزآ انوط رهن ةو راب راو زا اما

 یرشآ انوط هدندناحاطاطو ردلبسصا كعا نوز ٌهعلقو ندنفرط راوواو ریا

 لوا هدهرصاسحم نیح راشم راوامارش هتفارطاو راهیاط ندقاریوط ددع چوا

 رلهربک هیهسلف ندنآ [۲] بوروک یرادادما ناک ندوشرف هلرایک هنج راهباط
 [4] هبطاوب بوبای رسج هرزوا انوط ندنفرط راوبوا اما ردیرلهیباط یشاب تیک ایوک
 یراوبواهلبا مالسارکسع زب تح ردناسآ كمنا ءرصاح ٌهعلق بوروا ینادا بوک

 نفی وف اب وط قجمز اب تنم جز نام قو را یزایقت تار ذوا کوب

 مانع لام ردقویو بسا ردق كيب لآ بودیا تراغو بم هدآ بوردلب هلبا رلت آ

 یيانوا هوغرتسا نا موق هعاق و وهدیارمسیم نیحتف بولق یرای یراببانج رایدراقبح

 ردنابا# یرانوتت كنبراشت آو یرلورابو جرب كنهعلقو ندنوغرتسا ۲ ردرب كلتعاس
 سه و ردیرشآ هنادرکح هعلق و ارز ردر تعاس زکس هنسهعلق نادرکچ اما

 هراقاق هنی بودیا اشاتو ریسیخد ةعلقوب  ردنکم كمکچ پوط ههملقوب ندنباج
 ندنسهلباقم ناموق نوک یمترا بولک هنسودرا كناشاب یا هدفرط وشرق بونب

 بودنک تعاس ٩ هبرغ بناح بوقلاق هللرکسع رافک

 جا برق لزم
 زویشب دیمب تعاسییا ندانوط ردییوک یلوق قاب شاب ینعی یراسموق كلارف
 : ك ءس [۳] هرواحو : س ۰ هرواطو : ك [۲] رولاح : س . روناط : ك [۱]

 هب هطا و :ك [ 4] بوریک

 ۱۶ - ۷ :یلچایلوا — ۲,۰۸۲ سس
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 يلچ ایلوا

 كنانوطرهن ( یسهعاق نیمز لاکشا ) یدلوا هعلق نتتمو برصرب بوق یرکسع

 . لثه لک هدننروب كنادآ رب شلوا عقاو ینالوط قانوق شب هغ ندقرش هدا
 <. ردقلوا نوجا قعاص ءرفط هاشاب یا مر و ردنیتم ةملقر ان یدادش هلوط رب

 كنهعلق نکیا هدننروب ادآ رب هملق و رولب ادخ نبابح مکیدنا یرلنامداش بوط

 3 قاب وط رهن ندنجما بوک مظع قدنخرب هدننیامهعلق هللا شوراوک هدنبرغ بناح
 ۰۰. یدلق ادآ هدنجحا انوط [۱] ینالث بناح كنيدوجو كنهملق ناه یدتقآ

 هشوراو راو یسوبقریرظان هبرغبناح قاحآ و . ردقدنخ یوایمارش ییلثم بناحو

 هدنجماو ردهبباط نوا هلو ردعدا كيب چوا لماک یعرجكنهملقو, و راقبج
 ردراو یرلهدوا طاطلوس تاقردنآ تاق نوزوا نوزوآیک ناخو ردکریس یرلوا
 یسام كرلوا نالوا هدزوب چا هلا یراود هعلق و ردراو یتهتسنک اس مظەم رب و

 ۲ .یراقرا كرلوا نالوا هدلح وب کردلوب ولوا رب یرانک قدنخ یلوایمارش تاق رب
 هعلف و ردراو یرلکلد لاغزام ران هفدنخ ملرلوا هلح و ردشمراو هقدنخ

 هڅو راو یسلف قلکاح ر و یسهاخ [۲] تخاس هدمظع نادم رب هدنساتروا

 ردنکمكمور» هبارع ردرد هدنتس کزدرا ودنلاق یدادشینا ردقل ایراودورد

 هلا غل هدرصاحنی- گردش هل یل بولوا یرارک هدرخ ءدننلآ یرالع هلجو
 ادو راو یرلهاخهبجو رلپ وط مظع ترفم اما ردشعا شوو د همرک نشد

 هت هردنش یرلوا هل بولوا انب فاکم یرثیارس ینادویق راجح همن فلکم
 ندنادوف ناوشحژ راو یادنز رر رروزاشن ندمحج هاجو ردلوتروا

 یجروک ندنتلآ راوبواو یناغالیلخ یهیرصقو ینیدنفا ینطصم یبهفلخ رابهایس

 مالغ یس نالوا ربسا هدزنودلوا مزهم هدنتل آ هملق و بولک ههرخذ هللا اشاب

 هنلارق هسک هللاءاشنا ید ربقح رایدمرتسوک بوملقص من تا بلط وند مءروک

 مدلوا عراف وید مر.دراقح یمهلوک بولیوس

 ناصوق هملف شوراو شیاتس

 یخداما راو یشوراور هدنشابرسج هدنکوا قدنخ هدنبرغ بناح كنهملق و
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 تسابس : ك ء س [۲] یمهالث بناوج : ك [۷]
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 یه رف لوس

 نالوارومأم هکمروتکن سن ارفاکو یرانامداشكنف وتو بوطیظعرندنرای .نکشمتک

 یربنامداش یدم كبابلکو كنفوتو پوط مليابر,یخدیرارکسعدح رس.نروتک یز
 كنقوت میلباب رب ید یرکسعرافک نلک هکمروتکیز و رایدتکپ ودیا یزلاعد عادولاو
 هدلحم ون ناهو یدنلوا عامسا هدمححنارن یسادص ژوژاب ژوژاب هللا یرلنامداش

 نکردیاروبع هلا نامع لآ ةناخرتهم نرکسع اشاپ مزبیخد یسهعلق نام وف كرافك

 هشورخو شوج انوط رهن مکیدنآ ینامداش بوط هراپ زویشب ندلیتف رب هجنروک
 بوذیک هلبرانک انوط هنفرط برغم تعاسرب هتسهآ هتسهآ یندزب و . یدلک

 هج سومانین [۱)سورکنا نوس برق

 نکل 5 رومعم یلەاخ هرفک .ددع كيب هدنرانک انوطرهن نوس ةیرقوب ,

 رایلنوغروتسسا راهسمرو جارخ رک | رلهرفغک رارلا جارخ ندنوب ینوغرتسا

 من ندنآ دیو راج یلاسیاک رومعمو یلهچتابو یلغاب رلردبا بارخ یبوک و
 بودیک تعاس

 هدعب ردناب كشرا هدنرصع حتقلاوبا یسیناب ردکمد ..۰ هدراجم ناسل
 ناتسراد رس نسهعلف قاب هدن رصع ثلا ناخداص ناطلس هدنحرات <R ۰۳ هنس

 رکسع كرب قرق بولوا اشاب ناهعزمس یرادرسقیای بودنامتفندهحک تسد اشاپ
 هرصاح نسهعلق نارعوق اشاب ناثع ندا ییارب بولاق هدنسهظفاح یسهعلققینای ها

 ندع ود. یراقایا و یرالا كمالعا ع توک اتش تالش هدک دک و د یآ ر بودا

 ندقلماند ردقو بوصب نراسرتم كنازع بوقح ندنا عوف رافک هحسک رز بولاق
 كمالسا رکاسع بودیا تدوع حتف یب بوغارب ینارحوق علق اشاپ ناهع نکنم

 یوا یمنلق نارضوف ءرک و .هحنلزا رامززان هنیدو و نوغرتسا کک کک

 ویسا 8 هلا تقام هلب وا هعلق و یرافک زا تونود هلان شل" روق ندنلا

 هجم كين چوا هنجما بودیا انب مظع یارس رب یلارق هحع هنجما الح بوییا
 هاو نعل : ك اي س [۲] سورکنا تیالو ءادتبا نوس هب رق 4 س ۲۱1
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 یلچ ایلوا

 2 ران آ كنم ا مز, هسا یدمورو رک ۱ :ررید .یدورو ا یم کی الا

 لارق قوب رلنآ .ردرانروتک ربخ بوروتک مالس واو زعرلمدآ هدنناي یسا

 دوخای رلرلیوس هیاشاپ بوتود نیذک كرفاک وید یدموروب مدا یعرکی یسیلا
 یعرش *لیح ردب ییا, کیا رامدا لدتعم مالک ةصالخ .راردیا نيع ضاجا
 هحفاصم بوردشلوب هنیراررب نیما کیاو راررتک هلبمهتروا هلبوا هلتک ازت و
 کب یا مزب و روا یک وک كنیلا مزب یسیا كرفاک ب وردنا [۱] هاصمو

 نامه هدهللکم یانئا ءرکص ندقدشروص رطاخو لاح بولوا ینلکش روا نونموا
 لکو كنها_ثداب فی رش . سدقو هنیدمو کم اطلس اظ ردیا یبیعا كرفاک

 زیسیکو كنيزا-اح هج٤ هدزس اما ملکو لب ردبا یخو اشاب  رید زبسیتلطم

 یزبکیدتا لوبق یالصو حلص هرزوا لاونم قالوا هدنفررش طخ كلزماشداپ
 هعزانم هوک زون هع بسام کو بولیزاپ راهماندهع ود دنا ندنیا رط هدکدید

 ندلیمهتروا ادتبا بوبوا نک وک كناشاپ مزب یسیما كرافک نامه هرکص ندرلتاک

 مز,بولآ نسبما كرفاک یرکسع نع لآ مزب هجندک بورک هدودح مزب یرجا

 پوط هلب یخدیرایکزوب ها كنیراودنکب ویقنیملا [۲]نیراق ردقینادوبق هنوط
 نیدووهرک | نرتکیزب ورلرورود هغرال[ هرزوا انوط ككرهدیا یرانامداش كنفوتو

 رفاک بوشلادو هلبا اشاب مزب هل یرلرکسعو یرلاشاپ هژینقو یللوتساو نوغرتساو
 ناهنین آ , راررود هکمرتک هتلودرد ندنآ هنیدوب نیما هربص ینای یرابک یسیعا

 مزب هرجا یرکسشل رافک بولآ یرجا ندیم ییاشاب مزب ینج دونج لج , كرافک

 یزان ادوبق یرابک.یالآ نرتک نسیلا رفاک پولق یک كب رب یرکسع ناملسم
 اشأپ هدنرلکدید. كدیک هرزوا انوط هلبا افص بونب هریک مز, مناطلس بولک هیاشا

 یال آ هلج كرانا هدکدید زشکرکوا کن هراتآ زبو مالریآ ,ندمرکسع نب ردیا
 انوط رهنكرهدیایراناهداش كنفوتو پوط پولآ هک دب یزمرایک هربنبذ مزب یرایک

 هزوزنالوا هدنمانیریزو كنس هلق نا ص وق لاح رد ناه رلیدتکی یضودهنا م وق هرزوا

 هقرالایرایکیسیل ا رفاکه جناککمروتک ن رکسعاشاب یم ا مزبلبارافک كيل آ نیمل
 هنراهغردق .: ك [۲] هانم : ك [۱ ]

 — ۷ و ٩ سس

 لس یر ی kk e یی نی کا نا 6 یک ی ی ی
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 یناقالم داریم ا هما ی 0 دم

 کیا هجنساوحف یدح ( دیمشلاباو بجوتسا نینئالانب حلصا نم ) هدحیح
 ارز هیلوا شيا رباغم هحلص هک ا ردمزال مدآ ردا حالصا نام هاشداپ
 شالوا هلداح [۱] بویلوا عاص یآ ییا هدننیام یا ییا هرک رب هدلحم و

 رکسعەچ ان و ینس هابح ی رخ اتو قوع یلص ك رافک اش اپ نع یسیجلا یلناعمزب راکرخآ
 لاحرد بولوا یرزو ندو بوراو هداعس هناتسآ هلا راغلا بوود ینکودنا عج

 زو بودا نالاتو نالاو ترافو بهت نالو نلیا كنهحع هللا رکسع لاثم ایرد

 حلص لب زونوا لماک بورد نیغ لآ رکاسع یا نام الا بوراقبح رسا ددع كيب

 ردرافکراکهلیحودناعمو جو یرفاک هس و ارز  راشمراقبح یا رافک بوشسا

 هدکمز كرورو هلاراتفرزاصاب هح رق هللا انغتسا كم زو هدیسحا رفاکو لصاما

 هتروا كرهدیا مرکتو مظعت هنر رار رب وشی اب هنرللاكنرلرب رب هدلی«« روا قاراراو
 ثكهاشداپ ولتداعس هل هرکصند كسب هڪ بوروطوا هرزواهلمکسا رر هدنبدثلبم

 ندنیفرط[۲] هلال کیا یعرکیویراحلص مرج هرزوا قورقم تداعس نویاه طخ
 [۳] مر اما شا هرفک لدتمم رارکف یدتیا لوف یرلهدام رشیبا یعرکب

 نداشاب یحروک اریزیدعآ تمباتم هنیزوس كرافك ردق هرذشعا دناعمهدننایكنآ

 کمرکهفرط مزب نداسهتروا یسلا هرفک اما یدردبا فوخ ندناغوا یلیرپوک و

 یرجآ ندنلنم ینمشد ندنلنم یدودح یدنک یا یف سه کم یدردبا دهج

 رکم  شعا یسهناشن قلبولغمو یتمالع لزنت بودا تمجام وبد لهشراب هسرک

 شما نوجا تحلصمویرالاکم هللا هرشک  ردقوب بویبروب هتسهآ هتسهآ هل

 بودیا عضو هلبا تمنصرب یرللیم روکذموب وطسرا لقع رکف نیبرود داتسا اما
 یا یباو " ردیلنکید هنشاب شوق عفت لپس لبم یهداتروا کراشمزود هلبوا

 اتروانوجما نوسلوا مولهمانکودلک بوبوروب ردقهن هلیمهتروا ندرالیم یهدشابییا

 كرويب هنيا كرلنا رارایتخاو رانا رت مزب هدمب  راشمکید هربپ یلاع هلبوب یلیم
 ردرظتنم هزیس اشاب كيورو ردقلوا ید زبس یدوروب مدآ نوا یا ناملسم

 لارف مزب عاطلس كروا نکنا نلا كناشاب یراراستخاو یراناجحرت كرلناو رارید

 زميجلا مزب : ك [۳] هلس : ط < ك « س [۲] بویلو خسر : ك [۱]

 تس ۲ 4 6 تتس



 يلچ اوا

 زواحم یرجا ندندودح یر هبار رددودح شالوا تنعل هک اقح رددودلا رخآ

 ندکهنسهعلق قناب مولادعبو یدلوا كالهدح تما كمیللا قرق نوح مکیدتبا
 رولوا غارف رکسع ندک هغارپ رولوا چبهو چییو ے ندکهح رانا مالسارکسع
 ناج بولوا جوب یحوک یا بوراو هنسهملق ۾ ناخ نابلس اریز انفاع مهللا

 هلا هداوبو مساق یدحم تما كبب قرق هرانالا بورات روق ناح هاج وک هدناراتروق

 (مالکلا رج مالکلا) ( بناج نی زا ) یدلت روق هلیجوک هلیغاحنس كن مضح بورب و نابرق
 ددع کیا هکنوح مدیا عوجر هددص هنب بولوا هلون مالک یاضتقا هحنسا وحف

 بودکراناجرت ندفرط کیاو رلیدقبج هرزوا رللبم یکودتیا انب كناخ ناملس راجل ا
 راب شیا كرامدآ رانتخا ردق . مشلا هدنشاب رللم یا ییااما . رابدالشاب کلک

 شکر باقرحو یرافوکسا رادقوحو رادحلس "كناشاپ مزبو رایدرود هلرلردم

 هی رارطاش سبلم كابو هلبرایجهرظم كانوا یرلاغا | حاسم هلجو هلبراقاشوق رکو
 ردنکسایناشاپ نوغرتساواشاپ ینطصمیحاح یساشابدارغلب ینلوتسا قاجا بورود
 رلنامجرتورلیشابهدوا یضعبو یدراردیا تبحاصم ها راناجرتو رارابتخا چاقرب واشاپ
 هنیرلربر ىلا کیا بوروتک هلیمهطروا ین رابطا كننفررط بولکببوراو هبیرب هیئوا

 هجنراو هبیحلنا رب ندیعارب ارز رلرمشلاج ویدهلوا حلصدقع بولآ هلال بولکنیم
 بیترتلالعو ردعدآ رشیللا فرط ییا كلم یهدنسانروا کردعدآ زوب یرانیبام

 ردهدنبد ( نوس ٌهيرف )و ردییرق تعاس فصن هنسهعلق ناصوقو ردرللبم شازد

 ندیا نایرج ندنجما قدنح یبملق راوبوا یرشآ الوط یرلفرط وشرق لرللشوب
 یسحا كرافک هدلم و ناه ردلحم ینیدلوا طولخ هبانوط رهن قاو رهنو هرتلر

 ادا قارنلاص بوقااق ندنبد كلبم یکهدنفرط كنمرلودنک بودنا کانشیدنا تقاع
 ندنتسواهلهکسا یخدلواهجنروک اشاپیمامزن [۱] نکیداک بولیرغو هنغای كناابمز
 ییا كرهلک یتیمعا كزلنآ قارارو هتسهآ هتسهآ یرغود هنسطا كرانآ بوق

 هدلحم ون اما هدمتک بون هبهجنرف رلدعا یخد بولاق رالم هدنسانروا كرک-ء

 ثیدخ ارز ردمزال رامدآ سانشلوقعم شیدناتبقاع لدتعم هباغلا ةياغ .دنناب رال ا

 نکر بک : پ [۱]

 سا ٩۴ جا مس

 و تا از قم است ین اسب بس تا تم توت
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 یلاکشا كن رالبم دودح

 هلمکسا رب هدنهد لبم کهدنفرط كرانا ید یسا رافک هحنلوا هدادرارق اشاپ

 هیاسشاب مزب بوقلاق یا هرزوا قایا هجنروک یباشاپ مز, ناه نکرروطوا هرزوا
 هباشاپ ندنرلیا بولک هرفک هدیدروما رابتخا رب ندرافک ناه یدنارلمایلاو عظعت

 یلوتسا رب نوغرتسا رب ید ندزب ناه یدلاق هدننای كناشاپ بورتک ناوارف مالس

 هرفک بول آ یفلغای نوبقرب نداشاپ یرلبشاب هدوا هژدق ربو نیدو ریو یرکا ریو
 رکمرلیدلاق هدننای یسجلاكرفاک یخدران آ راشابادوا رفنشب بوروتک مالس هنسرطا

 رارابتخا رفن تب نلاق هدننان یسا هرفکو .هرفک رابتخا نلاق هدننای یطا مزبوب
 رامدآ راپ هکرتو هلوهحو هسعو هجراحم ود نسما مالک طلخ رلناجرت هدنیفرط

 ۱ شمرازوف

 رالىم لاکا شلاتس نابرد

 هج نارفغلاو ةجرلایلع نابلس ناطلس هکردئیشرب یرلکدتا ریپعت لیموپ الوا
 ندشوتسأو ندنوغرتسایرللمو هدقدل | یدارغلب یلوتساو نوغرتساندنلایراساح
 ندقاریوطاپد مفتسر هدنرانک هنوطرهن بیرق هنارصوق یرجنا تعاس رشیکیانوا

 ندقرش هبد [۱] یر ووپ . ردربهجعساو یبخرب رایروق هکرچرب هدنتسوا بوغی
 که ريد ماجر, هفرط ندرفاکوی هرید ماجر, هفرط ندزب . بولوا عقاو هجي الوط هبرغ
 ات تکرید ییا و ندنآ رد راو قاحنآ ی وب مدآ رشب یرلدق كرلکر دوب ردیلیکید

 [۲] لیمدودح هتشارداهننم نوتسهحبلاع یخدو راو یخد یریدماحر_ هدنرات رواوش

 هنسوب ید لیم دودح رو هدیاو انک هار رم ید لس دودحر ردو یرلکدبد

 یرجا ندنسهعلق یرکا یخد لبم دودحرو ردهددودح لغوا نیرز هدندحرس

 ناتسرفاک عیج هدکدنا عضو یرادودح وب ناخ ناهلس ردهدنکتا یتاد شوتشرخ

 هناتسرفک یرحا ندرادودحو ناخ ناملس برو اضر هرادودح هلم وب یرللارف

 یرجا ندرادودح و مرلمارتحالایوذ دالواو ارزوو مرکسع ندیا زواجت هکمرک
 هکر د رللنم و یودا اعددب ود رلث وسل وا مزهم بوشوا رادروخرب حالفا هسررک

 لیم : طك « س [۲].یسویوبنکل :ط «ك «س [۱]

 تسز۷۱



 یلچ ادا

 مالساریغ "یجاو مالسا "یا تاقالم نارد

 هدامآ کنج حالسرپ هقرالآ ءرزوا یرلتآ هل مالسا رک ابع هلحم وب الوا

 یرکعع رافک اما رایدرود لاح هدوشآ بومنلاح ید راهناخرتهمو رایدرود 1

 نونغرا هرزوا یرلت آ هترالآ یند رلنآ هدنفرط هتوا كنيرللم دودح یخد
 ندنتآ اسشاب یا مزب قجا رابدرود بوبا ادص و تبصرب بویلاج نیراسوقانو
 یرلیشاب هدوا نوغرتسسا ددع شپو یرلاغا ما حالسرپ هلح بولوا هدایپ بونیا

 اشاب ییاو هاب راراتخا دحرمس هدیدروما رابتخا چاقربو یرلاغا نوغرتسا ددع شپو

  رلیدلشاب هغامقح وراقوب شوقو ورغود هرللم هدایپ یخد رانا یب یالا ییا و
 یناث ناخ میلس هرکرب ارز رایدلک حالسرپ بیرق "هرللیم هلیرلت آ یخد رکسع هلجو
 بوتماشالزوا هلیرار رب یا ییا نوحیحاص یدودح راوتکس هدلحموب هدنرصع

 رازوزوط بولوا حالسرپ رکسع ندنفرط ورب ندنامز لوا شلوا مظع كنج

 براش هرق یک رخنءهرق جوم جوم یرکسع رافک هلج ید هدفرط وشرق
 اه از ناوزومت جاچ ریا او ادب راک ولسه یز: ھو هرزوا.راآ

 لب راماشتحا و تارادو تنیزوبیزهلج بوروتک هلیبنرلت روعهلب راک هنارکشهحلص
 فابرزو ببشوابید یفاص نکرد ج ورع هنیریاب لسم دودح ید اشاب مزب . رارلک

 زوبط عصر وا ریشمشو قاجمو رجنخو قاشوق رک شاوا قرض هناعصرم یهاوجو
 رومس هایس رینالقص هطروموب هدنجما [۱] کرت کهچیابق رومسرپ هدننک او هدنلا
 شور كيبرنوا یرب ره هکردق یسهطروع زاق یرلهکو دره مکلپاق هرق وج نوک لعل
 قالبا عص رم هرزوا یسهزوجم هدنشاب كناشاپ و ردهسچابق نیم هللا رلهل ود ردیا

 فوکسا زودرز ید رایجکنفوتو رایجهرطم هدنناج یکی هلا یهاشداپ جوغرو
 مت وزان ناشاپ بورکهنغوتلوق كناشاپ بردیا نیزنرلهغان وا هرزوا یلوشاتکب یجاح
 كيب زوی اشاپ هنید لبم نالوا کهدزفرط مز, هدنرلفدراقیج هنشاب لتم هلیا میظعتو
 هرزوا هلمکسا رزردنارزرب هدنتلآ نابهاس رب هدنبد لبم مز, هدقدراو هلبا انغتسا

 یون : 4 ء س [۱]
r Û Û € 
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 یرللمم دودح

 رهن هزفرط غاص هرزوا یسارح اطاط قایا قایا بولوا یالا یالا مالسا رکاسع

 نرانابداب هلا یالآ ید رلنآ یرلیک هربخذ و راهتترف هلج هرزوا انوط
 مالسا رکسشل هدفرط یر هدمتک بودیا هداشک نراقارب و قاحتس وهردنالفو

 رافک و یدلوا نايا [۱] یرالم ناملس ناطلس قجلوا نالا دودح نکردک

 رافک لاثم ایرد هلبراهقاش هرق و یرارکیپ لجاخ یرلبنج دونج یخد كنسیملا
 هج ءرزوا انوط هدکرلنآ و هلبراقرص یک نامروا هدنرلپالا و هلبرلهبرع كيب هج

 یخد اشاپ یا مزب  رلیدلشاب هکلک قارشانیاق بونیروک هاب راک هتقرف و قیاق كيب
 ناه هدقدراو نیش ردقمدآ كیا هنیرلام دودح كرهدک قایا قايا هلیمظع یالا

 شقنم رب هنسهنامكع یتلآ هوهق بودیا " ضرع نماشتحا بابسا - اشاپ یا مزب
 هل بورودروق هرجا نیملاةفرط هللا رلپوط نوتلآ یعملم رتج نومن تربع
 هنس هدر ارس هلا یراکب یالاو رلاشاب یریغو زعدنفا اشاپ بودهشودرز ردنا رز

 بولوا هدامآ حالس رب هرزوا یرلت آ هلج مالسا رک اسع ادعام بودیا لوزت
 رلکروخ هرزوارلتآ ءرک اسعهلح رایدوروب راماعطنیربمعمو كسم رضحامورابدرود

 نامز یلخر بوردنا لصف هناخرتهم اشاب ماعطلادعب بودیا لذب رلهراپنا ضاس و

 یرالم دودح بوقخ ندنربنک یسا یخد كرافک ندنآ بورود هدنسهمیخ

 رخ ويد رانوسروس هیاشاب هن بودیا کم ءدرداح هرقرب ید لوا بولک هرزوا

 هفماسوا تیرج هللا مالسا رب شنی تومرو دوحو هربخ و اشاب هک دردنوک

 هددودح بوراو هنسمارفاک یراشاب هدوا نوغرتسا ندز رط مزب اما . رلیدالشاب

 شلک هرللم یسیعا كرفاك مناطلس بولک هیاشاپ بوروک نیسِعا كرفاک هدرلام نالوا
 لاج بحاض یاشاب لاحرد هدنرلکدر و ربخ ود روبنرود شاب رضاح رظتنم هزس

 كردک هتسهآ هتسهآ هللا رکاتسع هلم رکود نسهناخرتهم بولوا راوس سا

 كنفوت و بوط بوک ید كنابلک هلبا هللا هلا یادص هدب راك یالا ءرص زیپ

 رحم و آرب مالسا رکاسع هل بوراو هنشاب رللم ربارب هلمزب كردیا یرانامداش
 رابدر ود تولوا هدامآ

 یرللیم : ك 1
 ب ۲ + | تبع



4 

 ندنادوق ندنآ یدیا قو یخد مدآ هدنمات كب للخ ینیدل راصا كناغآ ناج

 بودیک تعاس فصن هب رض بناح بولا راقیفر

 اا ةعلق یاه بامرک نایبرد
 ضوح رشع یف ًارشعورایلاع بابق .هرزوا تردق دی ۀح و یرالارق فاس

 یسەحمار لاثم تابح بآ رب راشمتارامع بودیاراناکماج و هعاقو ناورداش و مظع

 هلج مدنا اشا بورک هلعابسا یرجنا بونیا ندعآ  ردهحیلیا نوخسلالدتعم
 نوک انوک هک اقح اما  راشمرک بولوا شتف شرف هلیرانالغوا و یرلتروع رافک
 هضوح بودیا نایرج یرلوص هحیلبا ندنرلریوصت یرلهلک نالسرا و یرلهلک ردژا
 هدنمسومزارک هنسر ندنغودلوا عفا تاغ یلوص و ردمظع ا آ رولوکود

 رلافص و قوذ یآ رب بولک رارفاک تسردنت و لبلع و ضیرم ندناتسرفاک عج

 قانوفرپ هنوغرتسا هجیلیا وب رلردک هنیرانطو سک یه بولوا تسردنت و بودیا
 ندنآ  رلک رامدآ زوب هج هنس یضعب یخد ندنوغرتسا هلبا هرو هلیغالوا بيرق
 بودک تعاس ۷ ینشا ندراغاد هلامش بناج هلزع راقفر ریقح وب

 رینص لاست هب رق لزم

 جارخ هیلنوغرتسا اما ردییوک راج یلهناخ زوجوا هدندودح یمهعلق اپا
 بوک رلغاد ینامروا تعاس ۵ هلامث بناح هن ندنآ  راررو

 [۱1 یسارح اطاط لزم

 قیدنفا ینطصم ماللوا كدلکافص بوشولو هزهدنفا اشاب یا هدلح وب

 هجم هدلحم وب مديد قوب رثا ندنناشنو مان مناطلس ربخ هدندید یکدلب هلوب

 یلقآ یلآ ويد مهلوا فرش» زکسرروبب هیاشپ یا مزب بولک ربخ ندنسیجل ا
 تبخرهنیر, اشاپ ىلا مزب بولک راياده و هبرع وطنح [۷] ششنمو عنصم رب
 هل بوک ندنرسج یرلنمرکد ینادوبق اطاط بونلاج راتحر سوک نامه بوبا

 شقنم : 4 ۰ س[2]۷: یف : ی 6۱1
 هتس ۲ 4 و .دتس
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 یمهماق پاب

 نوا نکیا سورکنا رادرس اشاپ مهارا نالوا هژینق حاف هدنرصع ثلاث ناخ دم

 نسهماق ۸م. هلاراشم رادرس نکشلک هدادما هنسهعلق ج. یراذک هسنارف ردق كيب
 نلک هدادماو یلارق هسع هدقدلوا دیقم کما حتف یراعالق یریغ بوبعا هرصاح

 یسهعلق اياپ هسنارف هل رافک هسع هدکدردنوک هفملشق هنسهعاق اياپ نرکسع هسنارف

 هسنارف ناه راررک ندحاق ینغوح كنهسنارف هسع بودیا مظع كنج رب هرجا

 لهرو هرس نسهعلق اپاپ هدنبلا بوردنوک ربخ هیاشاپ دم هلال هدنیدوب ندهدرب سپ

 نوا نددارغاب یللوتساو ندنیدو اشا دم هلال نامه رارردنوک مدآ هناما دهع ود

 ناسهعلقاباب هلفغاا ړع هدهحنکر نوکر اغا یدنع یسادختک اشاب الال هلارکسع كس

 ناه هديا لوخد هبهعلق مالسارکسع هل بوجآ علق یرافک هسنارف بوصب
 وب یسهعلق اپاپ بورک ندحلق نرافک هسع و یراح بولو هجرف یرافک هسنارف
 بولاق رف هدصهعلت ایپ هسنارف ردق كس چ وا بورک همالسا تسد هلا بیرقت

 ندیآ ىلا یراساح هحغ ناه نكر اردنا تفلا نسح هللا مالسا رک اعا رات

 كرهلبا لادجو كنج یآ رب لماک بودیا هرصاحم هللا مظع روبات نسهملق اپا

 هسنارفندهملق هدملظم بشر ادتبابوروک نک ودلکدادما ندف رطرب راک خآ رایدرود
 ليم یل آ هنسهعلقاپاب دارغلب یل وتسایخد مالسازکسع ندا راردیارارف بوشود هرلغاد

 بوشودهنیدرآ كنیرافکهسن ارف هس# اما رارلک هدارغلب [۱] هدقانقرب افوتسم کردرپ

 هدارغلب ینلوتسا هسنارف ردق زویشب قاحا هرق هرق هسنارف هسع هدرالوو هدرللبو

 هدهس تسد الاح اپا ٌهعلف ور ندنخمرات ۱۰۰۸ هنس رایدلوا صالخ نوت آ نا

 تاق چ وا ینالوط ندهشوک راج ندنرادح رس ءاهتنا و قلنادویق مظعتم بولاق

 (۰) ۰... ردیوق هعلق عض یدادش

 هدنادنز و یدرو رلایاده بودیا تفایض هربقحنادوبقهدمرا غاب رب یخد هدنوب

 بوروتک رلمدآ یلمسا ینطصم ددع یدنوا نددمم تما ددع كيب نالوا زیسا
 [۲]یلهیرسبق یلوف قاب شاب و لکد یسهفیلخرایهاپس  ندنرهش هجوف ید یسیر

 لهرصق : ك [۲] رقائق : ك [۱]

 راو قیچآ رطس چوا ()

 ست سس



 يج الوا

 یرلوا یلوتروا هتح یرادقم كسب ییاو یرارازاب یوشراحو یرلهبنک چاقرب
 ناوقب اما ردشوراو نیتم یلقدنخ وایمارش یارطاو یرلوبق شوراو ددع چواو

 روالد [1] ابقشع تیاف یسانطق نکل ردنایپو و دجی یرلغاب یرغود هتیرلغاد
 [«] ردرارافک

 هبرغ بناج تعاس ۽ بولآ رلقفرو رلایاده ندنادوق بودا اشاع ٌهعلق و

 هدنبرق اطاط ةعلق بودک

 رک لاست هعلق

 كرهدیک بوشآ رالبو رلغاد هبرغ بناج هی هدتعاس 6 بودا روبع

 نالو راک هعلق فاصوا ۱

 "ناملس تاذلاب هد9۰٩ هتس ردلکد مولعم یسناباما ردکمد .... هدراحم ناسل

 ۱ که ا ماتم نالت غم نکا تار یسهیلق اطاط نات
 هعلق ر تاق کیا یدادش هشوک راج هدننماد نوفاب هوک بولاق هدرافک تسد یلمدیا

 سوحنم یلوتروا هتخت هلجو یراناوز بآ و یرازاب یوشراحو یرلهسلک ردراوتسا

 ردهعلق پراصر, ردشلوا یعاطی كنبرهاخربزنخ و یعارود كنيرلانطق راو یرلهاخ

 هدنکنج یره هبار ماعطلادعب بوریدب ناوارف ماعط رضحام هربقح ینادویق هدنوب

 ندنادنز هدمکیدنا لاّوس ندنادوبق ییدنفا ینطصم یسهقلخ رلیهایس نالوا رسا

 مدمروک ةفبلخ ینطصم الا مدروک نیسهج بوروتک رسا دمحم تما زو ینلآ
 تعاس ٤ لام هبونج ندبرغ تمس بولآ رلهرفک قبفرو رلیاده ندنادوبق ندنآ
 بودک هدرلغاد هن

 باب راوتساروس ناینبلامفر هماف فاص وا

 ناطلس هدنحمرا ۱۰۰۸ هنس رارد یمهعلق اياپ نوحغودلوا انب هلىلام ابا مر
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 . راو قجاآ ۲ چوا [1]

 سا ۷۹۸ بس



 یسهملق اطاط

 یلوتسا هدننامز ناخناملس هنی بونم وا: یلاخ ندعا یذْأتم نرلبلاها ك زی رهملق مات
 یتسهعلفاطاط هلنا یلالد كرلذل وا رسا هدنسهملق اطاط كيهزم یدنج یباشاپ دارقلب

 بودیا ریشهش همعط هح یرلهرفک نالوا هدنما بودیا حتف بوصب هلفغلا ىلع

 بوبوقرکسع كيب یدب هراصح نورد بودیا یتخت یی قاحنس هلندا كناخ ناهلس
 هنیرفسراوتکس ناخ ناهلس هدنحرات ٩۷۳ هنس هدمب - زولوا یوق تحرس ناتمرب

 رل | بوکود ندهعلق اطاط وب نوک شت بولک هلیروبط راسک اخ رافک نکردک
 ردلغوا كناشاب دمت هداز اشاب یح هک اشاب نالسرا نالوا یریزو نیدو هدعب

 نوچ, کاک ناخن ناس اش اب نالست را نوک قم . هزی 7) ین هماق - یو
 نوحبسهعلقاطاط اشابنالسرآ هدنکوا هدرپارسودلدمشتب هنیدادما كنسهعلق اطاط

 شک عاف هدنرصع ثلاث ناخدارم ناطا ۔ هدنحشرات ۱۰۰۲ هنس هدعب یدنلوا لتق

 اشاب دمع هلال نالوا مظعا رزو اهاس ندنسهللسیغوا نیهاش یلهنس و اشاب نانس

 نالیوٌةملقندنآ بولوا تف یسهعلق اطاط هلیهدعاسم كن آ بولوا یساغا یرحیکپ

 دحرمس ناک اک هی یسهملق اتات بولوا حتف قاي علق ندنآ  نیترامس ٌةعلق ندنآ

 جاغارب بودیا هلیح نسهملق قاب رافک هدنخرات ۱۰۰۹ هنس هدعب یدلوا شورکنا

 بولآ هفرمصت ۀضبق هدیرلهملق یرغو نیسهملق اطاطوب هدقدلآ ینینای بوئآ پوط
 دمع یحرطاس یرزو ثلاث ناخ دم ناطلس هدنحشرات ۱۰۰۹ هنس هدعل ردآ ثالم

 هحک رب رارفاک یهدنجماو یدتیا حتف نسهعلق اطاط ادتبا بولوا مظعم رادرمم اشا

 دنبربسا کس هح و بولوا قرغ هدقلقاطبو هدقلزاس یهدننل اطاط بودیا رارف
 هدر ( 2 هه دقن رازق دن زانا فوق لف یدک و یداژا قو
 یخد هنسهعلف اطاط ون هدقدلوت رفط هدارغاب ی وتسا زافک هد ناخ دم ناطاس

 هح الح ردع هعلق رب شلاق هدرافک تسد ور ندرصع لوا بودیا السا

 ردراو یسهعلق ۱ سم لکش یدادشرب هرزوا رباب عشار رب هدنمکح كن راساح

 یناک اجرب شمکچربس هکالفا راو یساسیاک مظعمرب هدنییاو . ردقوب یسلاوح الصا
 یادویقهدنبرق هعلف ینشآ بوصوف ه هعلق 2 یز اما یدیا نایاع عنصم تاغراو

 ردشوراو لوس یخ قدلوا هدنلکش ردیا اشاع هعلق ینشا بودبا تفایض هربقح

 سا ۷ تس



 يلچ ایا
 بوکود یراتمد یادغبو هبرا بولک هدنو هلمهلوک رف یل | شب هدنتلآ نوغرتسا

 ردص هلت بولک هلتمینغ هم و هچاپهلک بوصب نسهعلق اطاط یرلیزاغ اسینفمو هربت
 بودا دبقت هلبا رظن ناعما هرللحموب نامز لوا یدیا قدلا رلناسحا بوراو همظعا
 ناه مدلاق هدنربح مع بوروک یدمش مثمتک رب یلبخ هرجا ناتسرفاک رکم مدماب

 نوا یادوبق عدوب هدلحم ویو ملک تسار هرفاک ر بودیا ظفح یراب بانج
 یلا ینادوبف نوغرتساو هما هتفرف هراب چ وا یادویق دارغشو هعلقو هلا هتفرف هراپ

 شقنم نرلکروکو نرلخیمراجو نرلنرسو نرلکرد راهنقرف هلج بولک هلبا هتقرف هراپ
 نیز هلرلکتفوت و بوطو هلراسواف و هلرلملعو قارب و قاحنس نوک انوکو بودیا
 یرانامداش پوط ملیاب ریو كنفوت ملیاب رب هدکدلک هننرق یعاطوا كناشاپ بودیا

 هحینبقع كلرلنآ  رلیدتک هنیرلیتشک بویک رلتملخ نداشاپ یا یرانادوت بودیا
 هلرهدیاكنفوتو پوط نامداش هلبرهربخذ یرلیک انوط هن رط هراپ یمرکی كناشاپ
 مکیداک ربخ هیاشاب یمما هدلحوب رایدتیا تکم بوغارب رکنل هدزعای مزبو رایدلک
 هد وب بولوا دولا بضغ اشاب هدنرلکدبد ردهدنسهملق ناموفق یسیلا كرافک

 نوذأم نداشاپ هلبا قالوا ناماونما  ربصقترب ریقح و ناه هدکدنا نامرف دعاقت

 بودیک تعاس فصن هیدلبق بناج هلبا رایلنوغرتسا رفن چفرب بولوا

 اطاط هملق فاصوا

 سورکینا ییا ربکمد ... اطاط هدراحم نابل اما رارازاپ انا یراضمب

 نیس هعلقنوغرتسا ناخناهلس هدنحرات ٩۵۰ هنس نکیا هعلق رومعم تیاغ ردیرللارق
 نورد نکرولک هنتل آ یسهملق اطاطو یرلودنک تاذلاب هدکدنا حتف ندرافک تسد

 بوغار هعلق هجک رب بودشا یاععلآ هلولوو هلفلغ رافک نالوا نصحتم هدراصح

 هدراصح نورد تانغ هلم هدنرلکدنا رارف هنغاب یرلهعلف نالبوو هنغاد نوفاب

 هللا یرایرهش نامرف بولآ یزاهردان ةعتماو  یرلهرخاف هشقا یالاک یرلفدلو

 رافک هدمب راردک بودبا بابو بارخ نراراویدورد بولوا رانلاب قارحا

 ناکبو هقواجو هطلوبو یدارغلبینلوتسا یرارافک لم بودیا رومعم هنب هدهنم هنس
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 تع نعهنت الو سو رکنا

 یدنلوا نعت رادرس هل رازکسع تفصن .كراعالق نالوا هدنساوا تحنو یرکسع

 راوشمطو هرک | یخدو . یدنلوا نت هلوف غاص یرلرکسع هژنقو نیدوب یخدو

 كيب قرق .هدنوغرتسا یار بولوا هدامآ بونلوا نییعت هلوف لوص یرلرکسع
 فک ,ناوک یاسای [. نوغرتسا هقلقا رانا کیم لب ریا رخ قب همض یکی

 نآ وب بولک نامرف رب ندنریزو نیدوب نکرالبق هدعماح ینشا نزاع هع بودبا
 هالا: كرافک هدنآ بورک هلکرکسعهلج .هنیدودح نالآ بوقلاق ندنوغرتسا

 بودیا ملست نسبا كرفاک هنیرکسع دحرس ندک کنج بودیا حلص دقع
 هللا نسهلک بودنک هلکسومان و ضرع بولوا ملنست هتنرکسع رفاک كلراثآ نس

 ةَ تالتص هلبا هلح نام. بولوا توالت نآ رف هدسماح ود هلوا كرکتسد

 مالسا رکدع هل بونلاج رثتلحر ريف هدقدقبج هرشط بویمناتق هیاعد بودیا ادا
 ....هنبناح هل رانک انوط بوقلاق لبا الا هنی ,ندنوغرتسا ٌةعلق هدتعاس نآ .هلبا

 هن راراید ناما ینالاو سوحن« سورکنا تالو

 ردنا ناب یرافاق زمکیدتک

 یالانوغرتساهدنرانک انوطرهن [۱] (هولاف واهیرق) هدنعاس ...ندنوغرتس االوا

 (لمسمهیرق) و (یوتقش ةیرق) هبرغ تمس هني بوک ینا ردییوک راج ج كنسبکب
 چلق یکیا اما ردهدنک اخ نوغرتسا هدنرانک انوطیخد رانوب [۲] (شالا ةیرق )و
 ما غاب رومعم تیاغ اما ردیرلیوک راج ررو جارخ هرفاک هلبا قاثوا داد

 قسصا هجنرانک یرهن انوطو بوک هدتعاس ه یرلازف رزک ذموب  ردرادنک لاقم

 هدرب یغودلوا طولخم هیانوط رهن ( ابب رهن ) بوک یرارب وصپ هو ییلنامروا
 هداضف رازنر هدنرانک قلقاطبو قلزاصرب

 اطاط یار لزم
 هدننهثم .یجتف یا ووا رمقح وب امدقم یدلوا تکم.هدنرانک:رسج تشخرت

 شال ۲ : س [۲] هولافیوا : ك ]1

 تب زاها



 یا ایلوا

 بولوا [۱] یلکش یدلاق هدرفاک هکرعم نادبم هدنکنج یوص هارو مررذنوک

 رہو یر اندراو وا بودا لمع هر وک 51 هس شه زای هدنورقمتداعسنو اه طخ و

 كران  هسزولوا نمودح مزب رلرب زمغیدصب مدق یرایا تعاس زوقط یرجما ندبار
 هسرازعالوف ندزوو یلص بودیا روهط یفحخالاو کهدنآ نس هدیوت یسعا

 .تربص) ناه رخالاهلوا لءروک شا نداملغاد یرکسع رانا ردن وک ربخ کب ناھ

 هنضرع نیبم نيد هیاشاپ یا اشاب یجروک هجوق ويد هبا هجمایا بولوا هزروا

 كدخ رتم ون نسهلس لب اشاب ءهدنس هتشا مالوا ردا بودا راذیک او هس رارب

 ردشمهمزوکیرارفس نک ویو  ردشمهل هرادحرسوب اشاپ نسیناسروقکسا نس
 یزبنشلک هتیراهعلق نارحوق یس یا رافکو . یدید لوا هاک [ هرلشیا وب هدنس

 هلبا اشاپ یجروک وید مناطلس هلون اشاب ما بورد كقلاق ندنیدوب حایص نامه رلکب

 یموبف اباب لوک هدشوراو ینشا رکود [۲] نمهناخ رتهم هلا یالا هن بوشلعادو

 هلج ادخ دح - رلشمرو قانف هقشپ رب  یخد هریقح بوق هارس رب هدنبرق

 رحسلایلع بوطای هدنید و هجیک لوا . بولوب هدتح یزعرلتآ و یزعرامادخ
 هدتعاس ه بوک یندوب کسا هدتعاس من هبرغ بناج ندندوب بونلاجراتلحر سیف

 ندنآ ردحودم امدقم ( راصح لزق هعلق لزنم.)

 نومت ربع نوغرتسا ٌةعلق لزنم
 هلبایالا اشا یا شغلوا هين هیلنوغتسا ندنفرط اشاپ دمحم یجروک رکم

 یا هلج یرکسع دارغاب ینلوتساو یرکسع نوغزتسا هل نکرربک هنوغرتسا
 یراتامدابش پوط لی چوا هنوکرب و مظع یالا هنوکرب بوقج هلابقتسا هیاشا
 اشاپ ردنکنسا یساشاپ نوغرتسا ویو .یدرو ادص موک موک تاومسو ضرا هکیدلوا

 یحاقراچ هیاشاپ .یملا هللرکسع فصن كنيرلتارفن هعلقو هلبرکىسع یناجنس
 یاجنس اشاپ ینطصم جاطا یساشاب دارغلب یناوتسا یندو یدنلوا نویعت

 نسهناخرتهم : ك [۲] ىلكش : ك [۱]
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 ناو ی ی ی ی ی یا ی تی ی ی ی ا ی ا ا رس

 یوصو دو فن اش اب یا

 ردقوبوکیدلک یمما هلبوب هزمیالومز, هليا زکسع قوج ردقوب ردقوج زکیرکسع
 هرزوا لو رارفاک نکردیک هلا یالا ید ود ردقو ییدرک هزغالو هلرکسع

 ییا مور نب معاح هللاو یدتیا اشاپ یا رلیدلیوس هیاداپ یا یراباوج وب

 هلرکسعردقوب [۷] زسباسحرازس نکل مرتب رنا هلیارکسع كيب چ وا [۱]میکی رلکب

 فوخوبد ررک نوح هزغالو هلرکسع ردقوب ايو . زسراقروق وید ززمهیلسب یناشاپ
 هاشداپ كولوا نیما ندزب كاقروف مدلك هلهدآ شعلا زونشب نوحنکتا ٠ ردا

 یا ود رلک ممرخذ کوب هرع زوي ردقویو ی یعرکی هرزوا هلوط هدنتلود

 مناطاسیدما ردیا  بویلاق یلاحم هقطن كرفاک هجشدیا تالک هنوکوب هبا رت اشاپ
 راکب ردیآ رب هدنسهعلق نارصوق مز ی اطلس نعیما مزب  زکیدلک افص زس
 یخد زنم ناه مدیا مالعا هزمیکب یا زکفیدروس فیرشت هنیدو كزس هلتداعس

 «یلاهآهلب رفورک اشاب یا هدک دنکیرلبا ناع اون نامحرت بود كقلاق ندنیدو نیراپ

 هب هحل | قحآ ديا ك رک ود نسهناخرتهم از کن رولت كرهرو مالس هنیدو

 لانهزرل ناسآ و نيمز بولوا تخادنا ید رلپوط لباب رب ندنیدوب هدقدراو

 توواوت هتنا هم اتا: ەتە وف ما كنودوب هل رکسع ودنک اشاب ىلا بولوا

 ماعطل ادعب زاغلوا ریستاکر دشاوا مظع تفایضر, بوشل وب هیاشاپ یجروکیریزو میدوب

 هنسادختکو کب هدازاشابیماو . یهاشداب ةجايلرومسر هیاشابیحا اشایدمیحروک

 اشاپی روکهدکدلردک رلیهاشداپ تعلخ قلق اشوف رزردنارزردق هجنراوءریقحلصا او
 یرانمشودند هنو غوا ند مکیدتیا ناسحا هنر واکس للا مدآ هق ردیاهماشاب یا

 تماش رب ه«یهاشداب ضرع بودیا تاند و تسخ بوراو هنبراهرفک هس# نالوا

 تبحو لبم هنلام كرفاک هکمدشا ردهدکلک بودیک مرلطشاج مث هجم رابره نسهرتک

 عمطهنلامو ایاده و [۳] تانیعت كرفاک و هتراجت بویلوا مدق تبا هدک زوس بودیا

 یمادخیتک کیر, مرسک یتشاب هدنا نکرروطوا هدجم نس نوحیقح هللا نسهدیا
 هسزلاق [ع] كربهظو بودبا فرص لامهسک زوشب هنشود هعمط ناه مزیردنوک

 هریخذ یک نوا شبو هسیک زویکیا زوي  ردنوکربخرب اکب ناه ردنیقی نیدوب هتشا
 كهربخذ :ك [4] تانیمن :ك [۳] زسییاسح : ك « س [۲] ميسیکب : ك « س [۱]

 ۷-۱۳ : یلچایلوا سا س



 اچ هلو

 ناوطخ ٌهعلف لزم
 همظعاردصو هاشاب دم یحروک یرزو نيدو ندزعدنفا اشاپ دم هد و

 هزعدنفا اشاپ دم یملا زمکجهدک هنلارق هحم الاحو هزعدنفا ادختک مهارباو

 حالسرپ ددع زویجوا هللا رلیاده هاو هلبا رلبوتکم نداشاپدمم یماشاپ هرک اوب

 ناوطخریقح بوشلعادو هلبازع را, بودک هتیرابصنم هرک | رانآ بولآ راقفر
 بوبورو هحعیرس [۱] تعاس ۱8 هرغ تناح ندنسهعلق

 هتشذ هملق لزم

 یا ناھ سشعا كجهرک هنیدوب یخد اشاب یا نوکلوا رکم ادخ تمکح
 بوقبج ندنراهاکرخ و همیخ یهدنتلا هتشپ یرکسع یرکا هفلوشراق یناشاپ
 رکا هدنسارحم هلک ییاشاب یا بوشیرف هنیرارکسع نیدوب هلبرالاثم ایرد یالاژ

 هدنجم یالا بولوا هداب بونیا ندنآ ربقح ناه بویالمالس هدلوب هلرکسع
 هدکدید كدلک شوخ هرب یلحالوا هریب بوبوا نزید هرزوا تآ . كناشاب یا

 هرسو مدراو هنتالو 2ا بودا افوهدهع ی هددارغلب اطلس قدلو شوخ

 همالس هدفرط غاص ردیلهرک | رلنرود همالس هتشا مدرنک نرکسع هرکا هلم

 باکرالاب بوید کتآ ني كدلک افص هله هدمکیدید ردیرکمع نیدوب رلنرود

 . هنیدوب هلبا مظع یالا بورک هنییام رلتاوغا بولوا راوس هتعرس ابص بسا
 ۱  یراهرفکیملا ناک ندنفرط یلارق هحمو یرارابکورافص كنیدو «یلاها نکررک
 تمظع نکرولوا لخاد هنودوب هللا ماشتحا یالا رب بوقح هیاشاغ یخد رلثآ
 بولاق هرجا دور شتآ ندننامداش بوط یسهملق هراب درود كنودو هحوق ادخ

 هلادرآ و یرلغاد سالا زرک بولوا ر لظم بش ندندود عفدم ناسآ و نمز
 پولک [۲] هنلطساج یرامدآ ,یبیملا راساح رکم اما یدنکا لکا لک | یرلغاب

 ییدرو كسريزو ندو بورع ندزوک نالأ و نرگس كناشاب یا مز

 كزس عاطلس ردیا هیاشاب رارفاک ناه بوروک ییرکسع كناشاب یجلاو یانصت

 هفاسوساج : ۵ . هفلتشاچ : ط . هنلطشاچ : س [۷۲] تعاس (...) : ][ ٩
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 ی علق قاب و

 یتا یماضق ناوطخ بودیا قالا قلیشاب وض هنکب ناوطخو یدنا رعلدع

 رلمدآ هکمرتک رلپ وط ددع نوا ندناوطخ بوق رءرخذو هناخهبج افوتسمو یدلوا

 یرلهناخ قجاراد ردق زویجوا هدراصح نورد رلیدلشاب هنامیع لپس علق بودک
 یدلوا عماح نوجا راکذخ یرطصنمر و

 یسهعلف لاکشا

 دارغاب ینوتسا هرزوا ابق هرانق نجلا رب شمکحرس اسآ ناشکهک هیاس جوا

 تیاغ اما ردهملق اتهیب یالاب و نبتمو پراصر, یک یسهعلق هقواج ەدى

 قاب ردانعر نامرک رب انب یدادش قوی یسهلاوح الصا ندفرط رب ردکچوک

 فسو نحس رو یراجتراص وصو یرارابنا لالغو یسهناخهبج هدنجناو یسویقرپ
 هدنامع لآ تسدمدقام  راو ینادنز لاثم اغ ربا هلبآ راباللد هنا دنک قسم یک
 هتسهملق قایویو هدکدنا السا هتسهملف ناوطخ هدناخدحا ناطلس رافک شا
 یدیا رورود ورب ندلب شعلا یربنمو ینارحم كزمعماج الاح بولوب رفظ یخد

 ایوک ردیسراپ زوب ینوص هدزوم هام کراو یسویق تابحبآ رب هدننب عماجوو
 شمراقج وص بودیا بقن هلبا باقم دوخایو یعروب یابقوب داتسا داهرف نکهوک
 نمهدیا تأرج مدآ ی هغقاب ینشا ندنرلملق هعلق ویو ردجالوق نایسقط لماک

 ناوطخ هج ردیشوراو یسهرفک راحت رومعم رب ( قایوب شوراو ینشا )اما ۰.۰
 فلکمددعزوب شب هل رلیدلوا لوق سولترام هبهعلقو راودلود هشوراوو یسایاعر ۱

 هناوطخ اربز رد شوراو رب هدلوا رومعم هدایز خدو روتسم هللا راهتحن رومعمو

 [1] ناحبس هعلقو قایو ةعلق وو ردرلارح راطقالاةعساو یللوصحم تباغ 0

 _نیتم ةعلق یہا زونه ہک اقح ردشمشود «ترانیام ںاوطخ ةملق و تامرک هملق

 رب اک هطروع رب هدنسانروا یساووا ناوطخ هعلق و ارز ردشلوا حتف ۷

 [ ] ... ردشلوا عقاو هرزوا اق [۲] یم وی
 هدتعاس چ هبهلبق بناح بوقلاق هللا اشاب ید ندنوب

 یروسو یرمو :ك ؛س [۲] ناچ : ك ءس [۱]
 راو قجا رطس ترود 7
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 یلچ ایلوا

 یش یدرو یخد تآ رز هراذا بولوا دازآ ندکلرسا نآ لوا بورو

 هدننلایا نندو یخد هردنمس ر ( هردنمش هعلف لاکشا ) شا هرفک نادویق

 ی رد.سهردنمس راعوب اما راو یعاحینس یسەعلق هردنمس هدنرانک انوط

 ندنآ

 راولک هعلق فاصوا

 روا رخا و لوا يدو اما ردلکد مولعم یساب کما ... هدرامناسل

 هرزوا یزو ... مظع بوقبج هلابقتسا هیاشاپ ینادوبق هعلغ بولوا هدنمکح راجم

 ندحلص یخد رانو بورو رلایادهو راتفاض هیاشاب هدغاب رب بولا یرانامداش

 رک بوجآ نراشاب رافک هل هدقدنلوا توالت *رلهمان حلص تروص بودیا ظح

 [** |. .(یسهعلق لاکشا ) یدانایا قوحیرل رکسعرافک لمکمهدهعلق و اما رای دنا یسع

 هب ع بناج ندنآ
 ط ونه هعلق راغ را داک تخم زی طوطروق دف س فاص وا

 بوک ندنبرق تامرک ٌةهملق نوک یسترا هني ندنا

 قایو روس لام مین ةماف ینعل قا و راد یالایراص> شلاتس

 یلاطق [۱] نسکسک كراحم هطروا امدقم ید و ردکمد ... هجراح ناسل

 راویوا ناطلس یارک دما هدازناخراتات هدنحش رات ۱۰۷۳ هنس هدعب یدیا یمهعلق

 هجندیا رارف ندقاب ةعلق رافک بونق هراصح لیذ هلبرکسع قازق نکر دیک هنسانغ
 ارز راردبا طیض بورک یرکسع یتهملق ناوطخ هرانصح نورد نامه ادتبا

 بولوا رابزاغ رف زویحوا زسنامرف هدنجما الح ردبیرف كپ نهملف ناوطخ
 ایوک مکیدنا تلادع رب اشاپ دمت هجوق بوزای راصح مدمو رادزد هل یرانوپ

 گی اب یکن 6 7
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 یسهعلق تامرک

 و زا
 تامرک تشپم عاب هیلو یعل تا مرا یداو فابصوا

 يراها اما نوا دا رال دج ںی ز یکم د رم را و
 هدناعلآ تسد هدنرصع ثلاث ناخداص یخدوب یداغلوا رب رحت یسنابندنغودالوا

 بولق هدرافک تسد هنس سهلا بولو رفظ ۱۰۰۲ هنس رافک ید کو بولوا

 هنیراهعلق هرتل و هول رافک هد۱۰۷۵ هنس وت نوسلوا انتودح كلدص هراکدرورب

 ناسحا هیاغارمع لوزعم ندنکلکب یالا نیدوب یللاولریم بور وینامرک ةعلقوب لدب
 تماعز جلف ٩ بولوا هغ 2۰۰ ۰۰۰ یصاخ كنیکب یداوا مالساقاحنس بونلوا

 زوحواویرادزد بونلوا نیبعت زونهیئاب یرحو یب یالاو رام حلق ۲۱۵و

 یرارادرس یمیرجیکی نیدو و . یرایجهبج و یرابحشوط و یراصح مدص ددع
 هرام زونهرهش بولک یضاق یتراع رب زونه ندنیدوب هلیسهاپ ها یللا زو, بونوق
 هلب رکسعقازف ناطلس یارکدحا هدننلا راویوا ۱۰۷۳ هنس امدقم رکم یدنالشاب

 کما رام زونه الح راشعا باک و قارحا و بابی و بارخ ٌةعلق وب نکربلک
 یدنلوا ترشابم

 یسهعلف لاکشا
1 

 هدنوک ... بودیا توعد هتفاض یناشاب ینادوق هردنمس ندنآ

 د ب ها تا وا

 ردهدنمکح شونطالپ لاپوط ینابراحم هتروابوبمرک همالسا تسد رخآ و لوا
 ندنرلکدتیا حلصكنبراساح هسک هلبا ناعلآ بودیا یرلنامداشپوطمظع هیاشاپ

 بولوا رادربخ ندزمکجهدیک هجم هلبا اشاپ یا كربقح بودیا افص بسک تیاغپ
 شوراو ینسشا هیاشپ بورو رلایاده هلیسهدایز بودیا مرکت و مظعق یلیخ هرقح

 رسا شب هرقحو یدربو یربسا دنتمانوا بودیا راتفایض مظع هدنرلعاب
 راو قىچا رطس چوا [۰]

— ۱۸٩ — 



 يلچ الوا

 [۱] ناجیس ةملق راوتسا ءان ىع ناما راد راصح شیاتس
 حق هدنخرات [۲]...هنس كنیرصع كلا ناخ دارم یک راملق کهدالاب یندوب

 :بولق هدرافک تسد هنس شعلآ پولوب رفظ رافک هد ۱۰۰۲ هنس هدمب بولوا
 راسک ج رافک نکرکود یدارضوون اشاپ نالبق هدنرات ۱۰۷۳ هنس هللرکشلا

 هرتل و هول رانک هدنجما حلص زونه الح و یدنا قارحا بوغارب هعلقوب ندنفوخ

 بونل وا ممرت و ربمعت هعلف بورو همظعا ردص نراحاتفم كنهعلق وب لدب هنیرلهعلف
 هلی ءرکا هنب بول یب [۳] ناجیس ہیک سا سکرج یب نوغرتسا اس
 یتماعز جلق ۱۲ بولوا ها ۰ یصاخ كننکب یدلوا یتخحن یی قاحنس

 هدازغ ناح ردراو یسشاب یرح و یب یالا و یرامع بابرا حلق ۳۱۰ و

 یرادزد و یرکسع كنهعلق رف كم و رکسع كسب چ وا هل هل رکسغ كننکی

 هدوآ رب و رلیحشوط هدوار و [4] یسیرحیکی ردوا چوا و یرادرس یرحیکی و

 هلیسهاب هغ ازویجواو یرللوقناوطخحالسرپ ددعزویجوا شلکندناوطخو راج هبج
 كيردنکساو یدلو'یرلارقهحان بولوا عات یسایاعر یوک زوج واو یسضاق هلکز ونه
 عبر لکش هدکلژود رب ( یسهملق لاکشا اما ) - ردمدآ رصبمو ریدمرپ هدعارامع

 شلوا داب رب بولوا رانلاب قارحا شعا هغنلپ یرافرط یربغ و انب هلوط یاحرب

 الصا هدنجشا و رلیدتیا ترشابم کما نیتم ندیکلوا بوشا ایاعر كيب هجين اما
 ترشابمکمتاعماج نوجما عبار ناخ دم بولاق ینصم ریدر. قوب ناشنومان ندرلوا
 غاب هدنسهعبرا بناوج اما یدبا هدلوا راع كلذک ید یشوراو یدنلوا

 یسهمبرزا بناوج و یذیارومعم هلح یراناتسوب كيشم و یراباسآ و یراهحمانو

 [«] ۰۰ ردفیطل تیا یساوهو بآ ردیراقالیب [۱]ناجبس ییزنم بوط ییا
 بودنک هدتعاس ... هلاش بناح هلا اشاب دم هنب ندنا

 چ وا و : ك [4] ناحس : ك٤ س [۳) ٩۷۲ هنس :ك [۲] ناحس :ك ء س [۱]
 یسرچیکب هرک | هدوا

 راو قبچآ رطس ییا [*]

e ٩ 66 Sean, 



 یمهعلق قوله

 ردنیزم و رومعم یراندب نادید هلجو یرلهلق عیح و رددمآ رس ةعلق نبتم ىلقزاق

 ینآ هدهعلعق وراقو اما راو یسهلاوح لهس هدنفرط رلغاب كشوراو ینشا و اما

 راغ اروا هملفو و نردنوق شوق [۱] هدللاوح لوا هسلوا رایوط دمآ رس

 ادخ دح یدبا شع وروق یزعرادحرس فارطا یراراذک انطق كونب نکبا هدنلا

 [ ] ... یدلوا دمحم تما هاکدیعم هن بولوا همیمض همالسا راید

 بودنک تعات ۷ قد[

 قوله هملق تفاصوا

 مدقنام یخدو ردندنراناب راج هتروا یسینابهنب  ردکمد ... هدراحم ناب

 هنس یغودلوا فرصتم هنسهعلق كلف رافک هدعب بولوا ییتف ثلاث ناخ داص

 یرکسعمورهلغلغ رافکه دن را" ۱۰۷2 هنسیدمش ادخ ده بولآ یخدین و بهدمروب نم

 نمهعلق ناوطخ .هنجحما بوغارب لطعم هرزوا یاح بوکح لا ندهعلقو ندنفوخ

 هرک ایدمش یدراشمتا طبض ٌةعلق وپ بورک تکی نوا زو زسنامرف ندنلوق
 قبسیرلتهدخ هل رات مدقم كراتنکیوب هبهماقوب بودیا اجر ربقح هیاشابدمم یرزو
 هتخورفا غارح هابراقل تار و هی راقل ادختک و هلبراقلاغا هعلق هني یرلنو ردشما

 قواه یرلپزاغ هل بولوا عقاو هدلوبف زیح نماجر هدمکیدتیا اجر وید زسردیا
 لکش هرزوایلاع لت عفت رب ( یسهعلق لاکشا ) یدنا راتارفن و تاوغا هنسهعلق

 زوب هدنجحما و ردجافا یسوبق اما ردانعر ةعلق كحوک رب انب یدادش رب سم

 یسهسدنک بولوا رپ هلامالسارک اسع یدیاروا شوب زسمدآ یلوتروا هتحت یرادقم

 دج کما رام بوبوق تامهم و راخذ و هناخبج بولوا عماج نوجما زمهاشداپ
 ِ  یدنلوا ماها و

 هدتعاسر هبرغ بناح ندقوله ةعلق هدمب

 هدهللاوح : ك [۱]

 راو قىچا رطس ییا [*]

۳ n 



 يلج ایلوا
 یرلهربخذ تکی كيب کیا ندنرللوق ناوطحو هرک | ندمالسا رک اسع هنا بولک
 هماق و ءریقح هني ادخدح بولوا یعاحینس یتلایا هرک | هنب بونق هلبا یرلهناخهبجو
 زونه یدلوا رسم كمما ادا یرهطءالص بوقوا یدمنادا ادتبا یخد هدنحتف

 [1] یسیرب هبیضاقو هنیراهت بابراو اعز بابراو هنیکب یالاو هنیکب هللا قالوا تق
 یلجهداز لولهم یلهرک | بولوا یلکو اولربم یردارب كنکب ناوطخ بویلوا نیست
 ندکر شالرج نراهسنک عیجو یدلوا اغا فسو یرادزد بولوا یلک و یضاق
 ناخ دمحم ناطلس نکیا هسنک ییماح ثلاث دار ناطلس هدهملق ما بودیا ریهطت

 همیعروریمعت نراریاجماح كنهعلفو یدنلوا ترشابم هغالواماج رونمرونوب همیار

 یدنلوا مامهاو یعس

 كلف الاب ةملف نیمز لاکشا نا رداما
 سم لکش انب یدادش هرزواابق زوو یراصو ینمرق ندای ربارب هنایمآ ج وا

 هدنفارطا كنهعاق بولوا یرایرهش عماج یرطصنم یهدنجاو [۲] ردتسم ٌهعلق رب
 هدراصح نورد راو یسوبق رب قاحنا راو رلهلق ولوتروا هت یراتسوا ددع ید

 یرارابنا لالغو یسهناخهبج راو یراوا یلوتروا هتخح هردنش ددع زوبحوا یاجا

 طونه رافک هلا مات مدقم نیرلیوط نکل راو ینادنز ایغهاح ر و یسام هاجر, و
 یدتک رامادآ کمرتک رابوط هبیرک او هناوطخ شمرونک هنسهعلق

 كلف هعلف شوراو ینشا شیاتس
 یدیهلج هداضف مساو زودرب هدننماد كرلابق هدنسهلبف بناج كنساق هعلق ما

 مالسارک اسع هنفصن ردرلوا یلوتروا هتخن اپارس انب رکراک تاقردنا تاق ددع زوب

 هعلق بودیا طبض بورک یرلهرفک ناسولترام لمهعلق ناوطخ هنفصن بورک

 نارد سم لکش انب یدادش رک راک هلح ید شوراو و رایدلوا یرلتارف
 یانب مظعم ددع نوا و یلوبف ددع چ وا و ییهلق یلوتروا هتخن یرکب و لقدنخ

 وایمارش رادام اراد هدنجراخ قدنخ و راو یراناکدشوب ردق ز وحوا و یرلاسالک

 ردنیتم : ]۲[  یشرب : ك « س [۱]

— AA — 



 یسهعلق ٹا ہف

 تیاغ زمتسا قتاق هربص یناب هراپ نانو الصا کرولوا یراکک | مانوپس یلنسوس و
 ]4 وولوا :ینکبا نیش

 ترو رلایاده ردق قلشورغ كيب شب هیاشاپ هدنو ردرهش رومعم لصاطا
 و: اقا دنا .تژاوا :دنمهصخ لدا د طه امد تا تؤدا ناظم کیف اش

 بودیا روبغ نزلازقا راح:زومعم ددع ید بوشآ ر ةدتغاس,۸ نتنالسازقاع

 كلف دما رس علف ینمد كلف یالاب هوک فاصوا

 [۱]شونطالپهرتام ندنرللارق راحماتروایسناب ردکمد ...هج رام ناسل
 ناطلس هدنخرات ٩۷۲ هنس راکرخآ بودبالاقتنا کو لم ندکو لم هڪ ردسانب لارق

 [۲ ]ردشل وا یعاحینس نيدو بولوا حتف اشاب ییطصمتسدب هدنرصع ٹلا ناخ دارم

 البتسا هبهعلقو رافک هد ۱۰۰۲ هنس هدمب بولاق هدمالسا تسد هنس ترودیرکب

 مدک دنا حتف نسهعلق هرک | دم ناطلسس هدنحرات ۱۰۰۵ هنس هدعب یدلآ بودا

 ناخدحاناطلس رافک هن هدعب یدلوایلایا هرک ۱ بورک هنبلا كناخ دم هعلقو هني

 كلف و رافک هنس یعودلو رفظ هد ۱۰۱۳ هنس هنسهعلت نوعرتسا رافک هدنرصع

 ي بولاق هدرا رام تسد هنس یشکلا ورندنامز لوا بودا السا هنسهعلق

 اشاب دحا لضاف هداز لیرپوک یریزو عیار ناخ دمع ناطلس هدنحرات ۱۰۷۳ هنس

 رانا یخد نسهعلق كلفوب هدکدنا حتف نسهعلق راوبوا بولوا مظعم رادرس هلبارهم

 ةعلق و اشاب دم یجنرب ییهبلف یسلاو هرک | الاحو ناطاس یارک دما هداز ناخ

 دحا هداز یلیرپوک هدعب یدشلاق بوغارب لطعم و یلاخ بودیا تراغو بهن یلف

 لرافک بولک هنتلآ یسهعلق راو وا رارکت هن هرکص ندنرفس یمازهنا هبار اشاپ
 رابطا ندنفرط یراساح هسع نکردیک هنحتف كنرهعلق هرتلومول کودتا البتسا

 [۳]یناحبسو یلفهملقوب لدب هنسهعلق هرلوهول روک ذم بودیا رلتبغر هحلص بولک
 کاف هعلقو زونه ادخدخبورو یرلهعلق هرابشب نامان قایوو یعولوهو یامزکو

 ناجس : ك < س [۳] یدشلوا : 4 [۲] شوتطالبرام : پ []

 راو قیچآ رطس یا هدارو [۰]
 بس ٩۸6 س



 يلچ اوا

 .عنصم ولوتروا هردنش لاثم هعلق یدادش تاقردنا تاق ان رکراک یراوا هج راو

 :ردراقاقوس یللا ًاضرع و ردققوس نوا [1] ینالوط رهشوبو ردرلاراصت تیب
 .ندکیب هرزوا [۲] رلقرطو ردرللوب ورغود نایاع هنشابرب ندنشاب رب یقاقوس یه

 . راناکرزاب اقنع هلح تلخ . ردراو یرلهناخ راک هقوچ رتلشا قابش و هفوح زواحتم

 هشونطالپ لابوط یک اح راج اتروا اما : ردرلیرپ ندیفرع فیلاکت عی بولوا
 یشرب یربغ ندایاده هیلناعع اما . راردهدنتل | جلق ییا ارز | رارروجارخ ید
 ته را رم هنمیمر و ریمعت ,كنهملق هرک | مرزوا نوناق هنس ره نکل: رانعرو

 شوکنک ةرفک ملسم فام بس ناییرد
 و تفحزوجوا کک | رب هثاناخدمحناطلس رک | ناف یرارافک رهش وب

 ردراویرلهمان فاعم هدنرالا نوحکن آ راررو ایاده بوردکح هنیراهبرع یرفص
 ندر, ترود بوزاق مظع قدنخ هنسهعلرا تتاوج كنرهش هللا یهاشداب ندا و

 یه اما ردلکد یلراوید هلق ردشوراو مظع پراحندهعلف بودیا رلوبق یلرسج

 تاک یباوقو بآ و ردیراص ندهملق یراهسنک هلح و یرلرطصتم یه و هناخ

 نراغاد مرتام ءرزوا یرللق كنیرلک اج ور یسهاب و غاب ندناحودع و ردفطل

 یدبنوآ راوخ شوخ و رادبآ و ذیذل هیوا ردغاب كیب زکس یمرکی شعا نیز
 حارمشنا ندیا لواتت ردیموزوا تکسم ینهنوک یدب ناه عرولوا یروکنا هنوک

 یرخ مارح یبسهرطق یراکدید یبسهداب هتشوکنک و رولو نورد قود و ردص

 هرجا زکدقآ هدنبرف یراصح زاغو رکم ردقو لم هدمح و بع و مور
 رار دزالوا یراخ ثنیرخكنو اما هلوایوزوا تکسم كنسهریزج هدآ هجزوب

 قار یک توقاي یراص و ضابب و هنوک لعل راردزامروا هشاب بر و عادص و

 یسهداب هشوکنک هلبا رلیتسد قارپوط یرویسیرویس هنوک رپ بولوا یرلهداب الجو
 رانواو رولوایخد [۳] قرع یکدوس ضا رارروتک اياده هقف بابرارهبد

 لتوا روجو یلهنایزارو صاخو ضایب یک یرلناقلق باح رلک هبقو [4] شب نوا

 رب نوا : 4 (4] , یسیقع : 2, [۳] رلقرط و داش [۲1, الوط : ۵ ا
 حس f قو



 شوکنک

 تبقاعو یرابلالج ندا رارف ندهرک | یرلخروم مورود ۱۰۱5 هنش ( نایکس

 یسکرعم[۱] شوتشرخ یار وهکنوح هلک هددص هن راشمتا رب رحتهلب وب نراراک
 هدتعاس۷ هلامش بناحبوقلاق هلن ااشاپ دم یساشابهرک اندا بودیا اشاعو ریس ننادیم

 انراطرهن [۲] (هدیلپروُب رق)ندنآ ردییوکراحرومعم هدنت آ حلق کیا (هقولاصهبرق)
 هیات اون دنا ری یش وات ونشا ندق وان وسا باوک ندناراغام اراک

 نمهعلق ناوطح [۳] ( واصمود يرق ) بودک هنبناج لاش هنی ندنآ رشیرق
 ٩ یرلارق روک ذم و" [4] ( دنوط شیو ٌةيرف ) ندنآ ردییوک كنساضق
 بوک هدنعاس

 شوک مظع شوراو فاصوا

 سوحنم رومعم ولوترواهتحت هردنشناتحو یاقوف ددعكم زکس هدنتلاباهرکا

 هدنرانک او یرلکنید شموک هدنرللا یراکک اح ور ددع زکس هلو  ردراهاخ

 بولواعقاو هدنبد یسالیی هرتام مظع رهشوب راویرلطباض مان ورب یلکروکرومس

 هزک اپ كاپو یلهجابو یلغاب ت ردنا تاق یباج کیا بودیا نایرج هدا هرتامرهن
 لماک یسالوط هلق ندنلیذ یعاد هرتام لوط كرہشوو [۵] ردرهش یهار ءاش

 ره راو یرارطصنم لاثم هعنف انب ریکراک ددع زکس هلج ردعدآ كيب زکس

 ددعزوب رشتلآ رشب هدرارطصنمره بولوا ناشک دق هک الفا یرلهلق قلکاج كنيرب
 ددع زویکیا و راویرلهجش غوم باتف | هح و یراناغمرپ و قیرطب و سسق
 باتفآ جن ,دنسهلج کردرلناکد ددع شعلا كيب هل و راو یراهسبنک هدروخ

 ببع الصا راردباتخ ورف هراکشآ نرلعاتم بوروطوا هدرلناکد راتروع هعلاکو رازق
 هشقا نوک انوک و فابرز و بیش و اید [+] نسندیا دارم عاتم هنره  ردلکد

 قسشاع هل و باسح یرلهبوبحم و بوبم رددوجوم رلهردان هسبلا و هرخاف

 یرانامرکد وص زو هڪ هرزوا هرتام رهن نالوا یراح هرجا رش و ردرلتسرپ

 وئصوهود : ط ء ك ءس [۳] ديليرو : ك < س [۲] سوتسرخ : س [1]

 كشرذنا :: ۰۹۰۲13 ردع ريه : ۳۲۵1 دنوط نیو 3£ 8ى پس 1

 ا تن



 يلچ ایلوا

 یراهک راغکو ررزود لات هموک همرک لام هو ھغو ین رک" راک مور

 مری هدارخ وو طي بولوا نیز هدارح یک یرلشاط لقاجو یک یرلهلک بوط
 رلردن وفدم هدنن.هز یغاطو اكناخدمحم ناطلس یسهلح كل زعدنکب كسزوتوا نالوادىېش

 رازعهبنکج ینادهش بورک تاناوبح بولیزاق رامیظع رفح یرلفارطاو بناح الاح

 دو | روبات یادش هاکترایز لاس رد

 دم اهلل شما نفد هلبلا یرلادهش ها بونلوب هدکنج وب زرد ادخدج
 توالت رش سی رب نوجرلحوتفرپ حور بولوا رودقمو رسبم یرلترایز هدهزب
 اما ردماعو صاخ هاکترایز الاح كدنا هبه هنیرافرش حور كرلنا ناو بودیا

 نوحساضر هالا نوحبحور رلادهش هه راو رارونم رق. یلانبهفص فلکم هدرهع

 هنیرلارحهشقا یتانودح عردینادبم كنج رب هکاقح شوتشرخ یارح اما هحافلا

 رولو تیا هدنرلارح ندعم هدراحم اتروا ۲ فرط رب رراو هنیرارانک هست رنو
 هحرک ردا نایرج یرهنشوتشرخ ینیدلوا قرغ كرافک هدنسانروا ا, كنارحوب

 بصنم هبه رپ رتا بولوا لصاح ندنرلغاد تامرکو كلف اما ردوص كوحوكر

 تر ولوا رورفمهفرط ندنرکسع كروت یر و هدنراخحرا رافک اما رولوا

 یدزالوتروق ناج ندناملسم هسک یر یبوصوب یرکسع كرت رک او قدزالوا مزینم
 هنیراشابراذدیارارفمدقم ندزالوامزنم هدکنجو یراخرو یناعو رلشمزاب وید
 یودروا هللا تسایس بوردنب هرلکشا هنسرت بوردک راهبنکشا یلقوب حتفلادءمپ
 لزعو رامتد رم بودیا ین ندودروا بودیا /6عتربعو ریہشت بورد زک هدمالسا

 ادتبا بوک هیلوطانا ندنرانورد غاد هلبا یاوسروب یخدرانآ هدمب راردیا دبا

 هدنخم رات۱۰۱5 هنس هدعب ردراندیارارفهدنکنج یروبانهرک | یبس كرانالوا یلالج

 هرقو برع دعس ندرلبلالح روک دم اشا دام [۱] یوق هد ر صع دمها ناطلس

 یلغوا سبصوییغوآ دال «ناحو یغوا تنجو یلغوا ردنلقو نسح لیوطو یحراپ
 [۳۴]یدارقهدتل | نوا كيب) ردعرصم رات هنغودرق اشاپدار هل یرایلالج نامان

 نوا هسرولوا هلو هکنوچ ردشیلک اب (یدلریق) ز یدلرق : ك [۲] یجووق : ك [۱]

 [(م) رملک هلضف هنس



 ام ساع یرکا

 لاح وب رافک ندا طبض یرارداح بولوا كلام هراکش هعخالشاب هغمروا یمهمراپ
 راکدرک نومب ناهنکراردیارارف بوغارب یرابانغ لامو یرارداج بوروک یلالمرب
 بوللوا عامسا ینابر یادص رب ويد یدلوزرب رافک هرس ندنجنا مالسا رک اسع

 تقوات . رارلشاب هفمروا جلف هرافک بولو ناج هزات رانید عوط زوی هرارف
 هباشع تقو اتبودیا ریشمش همعط یرافک ڭیب زوی هجنراو هبورغ تقو ندرصع
 رارلک همالسا یودروا هرق هرف یرافک هرجا رلغاد هدیات هام لوا هح راو

 ۶ راشزا لوا یرلیدنک ناراحت خروهو نامع لاد ققحوم یخحمل

 ناح ندزب هجنراوهماشخا هسلوا رهظ تقویراقدلشاب هغمرق یزب مالسارکسع رکا
 ود قالوا صالخ هدرلغاد بودا رارف هحنلوا بورع تقو اما یدزالوتروق

 لامالام هلیشا رافک یسارخشوتشرخ عراشمزاب هلبوا ناینامعللآ خروم اما راشمزا
 هرزوایریر, هدر, یتراکدک یوص بویمرتروق ناحیرب ندرافک ادعامندنفیدلوا
 کفش ی دا اتو ایلخ دع نلترخا او رد راشلوا قا تا ق

 زمکیدروک هک رعم نادیموب قجت ردق وب جایتحا هنههعاررحم رازکت مر رلشم ای

 لارفید هدشوتشرخ یارک و ثلا ناخد ناطلس یدنل وادب وست هحردق و هلتتسانم

 ردششود خرات یصن ( هللانذاب مهومزهف ) ردوب یخرا هللا مظع نارق هنفیدرق
 ۷۰۹هنسیر ردشلواینحرواط ددع درودیهدبا روهظ نامع لا و [۱] ۱۰۰۳هنس

 ینج یسارح اووا سوق هل رارفاک كسیهو فرص كراکدنوادخ یزاغ هدنحرات

 هدیر و یاس ردلح كلمعاسا هاش هللا لوا هاش ماس هدنشرا ٩۲۰ هنس هد یر

 وب یخد یر  یسازغ جاحبم كلارق شوغال هللا ناخ ناملس هدنحرا ٩۳۲ هنس
 یغدرف یرافک رکسع كس زو هر يدو لارق یدیو راځو هک كالا ناعدمم

 هدهدبرعو, اریز  ردشلوالاغهرلازغ هلج وب اما ردشلوا یسازغ روا كنءرک |
 قجهزآ ندنینج دونجلارق یدب بودیا رارف یسکیا بولوا درم یشب كلارق ید
 نسکسش هدشوتشرخیارحضوهرزوا ینیدلوا نعروظنم الح ردشلو اهر رافک ِ

TTT ۱هنیا شرق تب دلو  

 [ (م) رورتسوک ی (۱۰۰۲)

 — ۱ س



 یبچ ایلوا

 ردص وهداز هلافح احاح رلرالشاب کما صفر بود هروخو بوحا رابارش بونا

 بولود رافک هرجا ودروا هدناف هج اما هدلوا راکتج ندنفرط اشاپ مهارا مظعا

 كيب بوکید نیرلرکبپ یلجاخ هرزوا هنیزخو هدعا امغی بولوا قرفتسم هراکش
 هللا لوسر لعهدنرانک ودرواهاشداپ اما رلرورووا بوقبح هرزوا رلهقودنص رافک

 بودبا كنج مرک امرک رایرحیکیو هابس هدنروضح بورود هرزوا هتشپ رها
 هجوخ نالوا رضاح هدنناب بوروک یلاعو هاشداب هدلرق هدنکوا لوسر غاحنم

 تیا هدک رب مهاشداب ردیا یدنفا هجوخت هدک دید هديا هراحه یدنفا ردیا هبیدتفا

 هحوقهدکدید نسردبا هدهاشم نماعناو ناسحا یدمش كنابرک بانج لوا مدق

 یسارح جاحسم هلا ناخ ناملس كەدد همکح ما الصا مهاشداب ردبا یاب قالوص

 رب ندرافک بولوزو رافک رخآ بورهتسوک نبتمش هبلغ رافک هبوب لوس هدنکنج

 هڪ اما رلیدرو رطاخ "یلست ههاشداپ بود ( لی ربصف ) یدلوب صالخ ناج
 را ااغ هدزوسو رارد رابدروا هوغاقو ندا یارو تآ یراکتخ هدرلخمرات

 ۸.۱ یلهقرعرز ردارزو یلتملخ زودرزو یلفلز شروک شيا هح ءدلخوب نکل
 هایسس نکراردبا رارف بونب هرلتآ [۱] قادلبو قالبح یردق یرکی ندنرلمالغ
 هدننای هاشداب را ونایابین رکن شکا زارف هنسهعلق یرکا ات بوروک یرلنو یخد

 هرقو یشابو یا نلاق هداس یخد لوا یدلاق رکسع كولور ندکلء ترود

 هلذمو هلذخ و ینالغوا تیا و یالغوا تآ كنبرامالغ هابس ندیا رارفو یحقللوق

 روضح بودیا اعد بوریدلاق لا یدنفا هجوخ راکرخآ رلق یارشح یمهلوقم
 نام ررروس هزو لا بود نبمآ ندلکوکو ناحو ندلد نورد رلنلوا هدیهاشداپ

 ی وللوقهرق بودیا تراغ فودرژا رارق خزود رافک بولق یراب یراب تمکح

 رر بورقبح نسیدحراتسد ندنشاب ینالغوا هابسرب نامه هحعالشاب هغمرق ین رامادخ

 یحشآ بیرغ نامه هجد وروا یرفاکوش رلیزاغ هرب پودیا یک قاری هنجوا هزین
 ندخبطم شعاب یواو یراهمراب نودواو یرلهتلاب نودوا یرلنالغوا تآ و سیاسو

 نودوا رو جلقرب هرافک هيا رداق هحالسهن سک یهو هللا رانودوا کسوک شمقح

 قادلب : ط ء ك« س [۱]
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 یسرا رارورود هدامآ ; بوق رللووارف هفارطا هحنکلوا بونوارهن قجازآ رب

 هرافک ندنف رط هداز هلاغىج یلاعت هللانومد هدک دلک راقو نودرک هاشداب نوک

 یرلشیاسآ كنج ندنیفرط بولوابورغتقو هکنوح . رارروایدمم روتاص یارب
 رحسلایلع یسترا ررطی لاح هدوسآ بویق رالوارق لمکم هبناج ره بونلاچ
 هدنسانروا كنارح قایا قایا مالسا رکسع بولوروا راهرط هنلبط كنح هنب
 قو یش رب یربغ ندنرلشل هرفک ینیدرق هدنآ كنءداز هلافح راو هسنکر الا

 ةعیلط هللا یشادنرق ناخ اشاپ مهاربا مظعاریزو هلا مالسا رک اسع ناه

 رکسع كيب زوب هدافق ید هاشداپ ولتداعس راردیک یرلیا بولوا رکسع
 ټا وا ریل تفو رافک لعام ممماق بد یوا كراقک گی هو هک هل

 هرزوا مالسا رکسع بوقبج ندنروبات هدرصع تقو بویمرتسوک شاب ندروبات
 داورخو هجنرفاو هجو هسک نرک کنج بولوا شو نهآ رافک هلج رورو

 گراویرلیال [ رافک لاثم ایرد یره هررو ریزنخ یالآ تاق زوب هل ندراحمو

 كرلەرفکر یه هنيو یرلکنف وت تاقشم مه رد رشللأو رفرق یناصیرکشل ردق كح زو

 .ددع. رانوا یش هدنرلکرت كنيرلتآ و هدنراشاق رک او هدنراهق و هدنررللب و هدنرللآ

 شلوا نامروا یلقرص یک رلغاد بودیا موم هرزوا رکسع هللا یراکتفوت لوق

 یک هج رق جوف جوفوجوم جومقارلاج راهتیموروتو نونغراو راسوک بوبوروب رافک

 هرافک هدیرفآ درفریو بویمهدیاتمواقم رکسع مز, هنشلکوب كرافک بوسیروب بای با
 رارولوا ناشیربو هدنک ریو نالاتو نالآ هلح لوا كنجرد بویمهرود وشراق

 قراتآ كنفوتو پوط هرزوا [۱] یسهقاس بولسا بویمزوب نکیتت رافک هني
 تک اشاب نسح یریزو یبا مور اما روروب كرهدبا قلناشف شتآ نوک انوک
 .هدیرکسعاشاب نسحهدکدنا مظع كنج بوت بوط یا هرافک بولرآ ندنشاب

 كناشاپ نسح رافک ناه ررک هنجا مالسا یودروا بوسمهرتک تقاط هرافک

 بودا طبض یعالسا یودروا اوړو كاب یب بولک وروس وروس هحنقع یرکسع

 طبض ینیهاشداپهنیزخو ینامع لآ هاکراب رارافک كيب هجا بولاد هراغو بهنو امغی
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 یلچ ابلوا

 شوتشرخ یارح لر

 رثلووارق هبهعیرا بناوج بودبا ثکم هدنرق ررد بارخ رب ءدنرانک لوک رب
 كل والامبرءام هدنګ را ۱۰۰6هنس یدو ردهدنجمآی الو رافک ار ز یدتک

 دمج ناطلس تاذلاب هلا لارق یدب هدنرصع ثلاث ناخ دم ناطلس هدننوک یحنشب

 هع یمظع كنج و ردهاکهدبرع کودتا مظع كنج هدنسالبی شوتشرخ وب

 .موحی مردب بولوا دهملابرق اما ردرلشما ریرح نوک انوک مور ناخروم

 یرارابتخا ءرک اوب و هرروا زمکیدتیا عاتسا ندرلنآ هلبغالوا هل [1] اغآشیورد
 لهدا رب رحم لهس هرزوا یریرقت

 هرک | روهم روبط كنج لاجا ناسرد

 رکشل كيب زوی هرک یدب لارقیدب هدمب بودیا حتف یبمرکا ناخدح الوا
 ۳ او .ندمالسیا تد همه ن سا هدنلا مرا یمالتسا کیع ھا

 بوتودلید یرارافک ددع یللاقرق ناطلسیارک حتف یشادنرق ناخرانآ نراکج هلک
 یزس نوکرواای نراب هدتبلا بودلیوس یرارافک بوروتک هبیهاشداپ روضح

 رح وید رصب یزس لارف یدی و نابلم یشقم كسره یشادنرق یراساح هسع
 بوید ردالوا قاصاب یرلن [ زب ندامصب یزب رلنآ هاشداپ ولتداعس ناه هدنرلکدرو

 كسب قرف هللا یرلکب قاحنس هحو اشا یلو یریزو ییا مورو اشاپ رفعج مداخ

 هدن رلةدراو یرغود ءرافک بولوا رکعٌهعیلط رانوب هلبا بوط هراپنوا هلبا رکسع
 رفعج قان بورق یرکسع هلح بوروا كنفوت و پوط هلیوا ءرلنو رافک

 م هاشداپ راررک همالسا یودروا هلرامدآ كسب شب ترود اشاپ یلوو اشاب

 بولوا ررقمو ماعنا هباشاب نسح یلایا یا مور بولوا رادربخ ندشیاوب تمظع
 هجنبقع اشاپ نسح ید اشاپ مهاربا مظعاردصو . رولوا رادرس هرزوا رافک

 چ یک ی ید یک
 [۲] هدنرلاممییام كرکشل کیا بودیا .تکم هدنسهلباقم یروبط كرافک بودک

 هدنرسام : ك [۷] اغا دم شیورد : ط « ك ء س [۱]

 — ۷ ۷۸ بي



 تم نع ه رلهعلق ناذل وا حتف هدن راید راع روا

 ناود ید یرلیایماغا یرحیکی یر هحللوا هدادرارق هدنر اشا بولشقل آ

 هدننآ بوردک هرخاف زودرز تعلخ رب یخد ها بونلوا تءارق هدیانج ج

 یرلرتهم اشاپ هحنیبقع بودک كرءهدبا رورسو افص هنسهناخ , بویلشبقل | راش واح

 كنسهعلق هرک اهدناو د لوااشاپناه بودیا لصفر, [۱]یخد ندنساغایغاح وا یرحیکی

 بوردنک یرلتعلخ ررقم هدءرلاغا یحاص قارب و قاحنس و ع وط ددع قرق هلح

 اک رج وا فرط فرط تولوا رلدامداش رورس تودې را هنیرلهناخ کاره

 یرلدیاوف دیاوع نداغاره هیاشاپ بولوا راقوشو قوذ بونلاحیرلاصف هناخرتهم
 توربو لروک ر ومضت وړل وک اچ واو تآ چ وا هسیک ج وا رک اک . بولک

 بودبا تیاعر شوخرب همالوا بودیا توالت نوتکم كزمدنفا ادختک مهاربا

 هکمتک هنلارف هسع هغارپوهج هللا اشاپ یا بویللوب هلبا رطاخ بیبطق هنیدوب
 مهار هدقدنلوا تءارق بولسا تبحم بوتکم ویدنسهیللوب زت بوریو هارج رخ

 باوئا تاقرو نوتلا زوحوا رکف نبرود یاشاب نوجرطاخ زعدنفا ادختک

 یساغا ی رحیکی لر بورو باوا تاق ررو نوتلا رشالا هنحوا كمرامادخو

 هقوح[۷]واتصب رب و ینفوت لوق شبوتآ ییا و هلوکرو هسک کیا نداخا دما
 بولک راش راذک رب فحت رر یخد ندنرلافا هعلق ددع قرقو سلطا قلثود شو

 ینیدنلوا رانامرفهدهاشداپا مکیدرتک نوک یحتحوا كدتيا ادیب رللبقثراب مظعرب

 [ء]ناحبس ٌهعلق نانلوا حتف هلملا [۳]اشابدحموبورانات هدنرات ۱۰۷2 هنس ةرزوأ

 اشاب تاذلاب .دممرتوریمعت كراعالفیربغو [۵]قایرب هعلقو قوله هعلف و تامرک ٌهعلق و

 رلیدلوا شاب هدامآ بودیا ادن رللالد کمتک

 ناثل وا حتف هد رايد راع اب روا هلا اشاب د ندیرک |

 ردنا نایب یرلقاتق زیکیدتک هرلهملق
 بودکت عاس۷ هلاش بناح هل رکسع فصن كنتلایا ءرک | هلاث بناحندهرک | لوا

 رای : هل [۳] وادص : دل [۲1 ید هنسافا : ط ا ا 2

 قایو : ك ‹ س [ه] ناچس : ك « س ]٤[ اشاید روک ذموو

 ۱۲ ۷ :یلچایلوا تس ٩۱۷۷ ےک



 ىل اوا

 كلتکی بولوا دیقم هحالستالآ و [۱] همسلوا الصا یسلج اما راو یرامالغ
 راطقالاهعساو رب یننمز كرهش وب و ردراو یرانادص شمشود هنیرلسوهو یاوه

 [ ]راکتمیرلتاکرب و رخ هدیشیهو رفاو یرلهعرن ردرایدرادر راعسالاةهصخرو

 هرک | هعلق هاکترایز نایبرد

 سواطررو ناشن ندمرا غابیراوید لاثم هعلق هرشطندنسویف ناوطح الوا

 ناغع یربغ و هللا راسواط كلر اکنر و یلشیو یضاب یک دوس كنشوق

 یرلنادبمشقو زایو یراهناخ ارقف نوک انوک هدر, هاک هربسمرب ولع هلبا رلنابلدنع
 هدنیدوب ردناشاتککب ۀیکتر نیزه هلبا رایناقوف ویناتحت رصق دابا تهزن هدر, ها و
 هکت رسلابجاو تیاخ ناطل باب دن . هاتسا » نفت اه لک
 رق بولوا نوفدم ناطلس هدد ... دز و هدنجما ىلا همق رب ؟ردهاک

 نادلیدنق ونادعمش و رافرش مالک طخ نسح نوک انوکهدنفارطا[۷] كنسهرونم

 یرلارقف ردق نسکس شم [۳] ردنالادبع ةناتسآ رب شلوا نیزت هلبا رلنادغارح و

 وب بولک هللا تمینغ رایزاغ ندک هیهروتب و هبهتج بونک هللا یدمم یاسراپ
 تملف ندنا رارنع هلکنا یرانرا هقافو رقف هل رلررو نرلتاروذن هبهکع
 ۰۰ . هرشط ندنسوف

 دم یحنرپ یساشاپ هرکا نوک یسترا بودبا اکا بس یخد یرهش وب
 مالسا رک اسع نالوا هدهعلق هج نکرلک هلا مظع یالا [4] ندننحوربود اشاپ

 وشراق هلزعراهادح امظعت هبیهاشدابضیع یخد زب هدنراقدقح هنلاتسا كناشاب

 زوب ها ندهملق نکرولک هرهش مارب یشاب تآ بوشوروک هرزوا تآ بوقیح
 ادص لکیا لکیا رلغاد ندنسیداروک كراپوط راودعر بولوا یرانامداش بوط هراپ

 بوئلوا تءارق یسهمان ررقم كناشاب بولوا یهاشداب ناود نوکلوا یدررو

 تملخسانش نوناف یاشاب نکرربدک هننک ۱ كناشاپ ییهاشداب تعلخ ی هدرقح

 هرزوانونق یاشاپ ناشواج و نامادخ عیج بودیا سوب ننابیرک كنيرايرهش
 ندنیچ هرود : ك [4] ردنالادبا : ك [۳] كنرونم : ك [۲] همشوا : ك [۱]

 راو قیچآ رطس چوا ]3
 س س



 نت و ی نت یو کت

 یک داوس ضاس ( تاحودح لصفرد ) ردهقفدو هحرد ... یراه لوطو

 قواطو ردبهثلا رب کر وج یللغایو یساحافو ضابب هقورو ینای» یغوواط هلو

 غایو لابو ههثا چ وا یا نویوق مس هقورو ردروپشم یروح هدرکو کرو

 ردباسحیف ینوک انوک هویمو هیها زکس

 یرک | ٌهدلب تاک زیکنارمش هج ۂرظنمرد

 و هح راو هنس ويف تملف ا ندنس ورق ناوطح 5 كمد ییعود الوا

 یساوهو بآ و ردعدآ همرک كب ترود لماک بوییروب هنادنول هرجا شوراو

 بدّومتیاغ اما ردرلهرومشم و روهشمتیاغ یسهبوبمو بوبحم ندنعودلوا فطل
 راریلیب هجهحع و هجراحم غیلب و حیصف اما ردفانشوهلج یلخ و ردراهبدوم و
 ترضخ هدفمش تیدخ هک اجا  رددع اط زوغا زملب هعدح و هلبخ تبع نکن

 هلوا یسهفاط زوغوا ینعی [۱]( هلبلاةنلالها رنک ۱) ( ثیدح )  رروم هابتلاسر

 نایزاغهلح و ردرازوغوا تلخ هرک | وب هرزوا قدصام فیرش ثیدح وب هتشا
 راولوک و طونه و هردنمس و [۲] تامرک و ناحس و كلف نوک ره عردرانادهاحم

 یرک | ةعلق اریز راردهدعا لاتق و برح و لادج و كنج هلبرلرفاک كنیراهعلق
 هتروا هنیرلرفاک هعلق و و ردشلوا مقاو هدنسانروا ات كنيراهعلق رفاک رول ذم و

 حیصفیقلخ یرکا نوحکنا ردراحم اتروا یخد یسایاعر هرک | هل و رلرد راج

 مراغاب هاک رظن رد ) راو یرلیزاغ زابهشتسود بیرغ تیاغ بودپا ملکت هجراجم
 یک [4] سوکذک یروکنا اما ردغاب زوبتلآ كيب زوقط [۳] یسومه ( تاذ
 اما ردشق یشقو ردزابیزای اما رولوا دیدش لہس وماتش ارز ردلکد دیذل

 یننصر, و راحتیسهصز رب ردتمدخلها یسهقرفرب ردیراتارفهعلق قلخ اینک |

 ناحارج و قذاح یامکح و , ردیر, ارعش نکسم و الضف عبنم و احلص و املع
 هدسرانعبطلاک ذو دیشر و بیج و مهف زت یرانابیبصهلجو . ردسابق ین یدصاف

 یموق : 2 1۳] نامرک : طء 2 [۲] ( هل ةنلالهارتک ۱) : 2 < س 1

 شوکنک : 4 « پ [4]

 — ۱۵ سس
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 يلچ الوا
 تدحاراد اما ردناملاط ةسردم ددع درود یسه ( نارسفم مولعلاراد عرد (

 ردق ون ناثدحم و ناظافح نا رف *هلح هدرېش و ارز ردقوب ینادوج ءارقلاراد و

 ةشوک رکج شکم ددع یدب نوا یسیموم ( ناوخدجما نالفط بتکم شیاتس )
 ۀکت ددع یدب یسهلج ( ناشیورد قیرط بابرا ءاقناخ رک ذرد ) ردراو نارسپ

 ۰ اطلس اب ... هرشط ندنتسوبق ناوطح فلکم ادلح ردهقافو رقف یابع لآ

 . . ردراو یراارقف یثاتکب یحاص نادم لج ردق نکس شم عردسهکت
 او هو

 الب رک" تعد راق دع ی رک ینخالوا ( ناتسناح هناخ لل دقرد)

 مساق و لیبس كب یالاو یلبنس انا دلج راو راناشطع ةناخ لبس نوجراحور
 زوسل آ یمیراب ( نافانضا ناراراب یوسراح تمالغرد )  ردروپشم یلسس اشا
 ۱ ردنسنعیرلهناخه وهقو یرلناکد نکل ردقو یربک راک ناتسزازب اما ردرلناکد ددع

 ۱ _ حدمرد) رونلو تنم و تم رلعاتم تمقید هلح بولوا یراراح اقنعو

 ۱ ندنشوق هملق ما یرب رذاننغور ماج ددغ کیا یسهدراب ( ناج تخار ماع
 ۱ تطل یماوهو بآ اشکلدو ح رفم تاغ یاح ناطلس هدلاو هدنشاب یر و یک

 ۱ ردنیبش بامرک یلوتروا هليا تمءرک یزمرف یراباق هلج و ینولخ ددع یل آ

 ردماج كوچ وک رلربدیمامح ابوص رصتخو دیفم هدنبرق یسوبق تملف یخد مامح ریو
 رخافت تالو ناعا ود ردراو زعربماح ابوص هدایز ندژومدب هدنجحما رپشو اما

 هنیرلما> واهلح یرللاعو لها بولواندتما یاحلصتاغ قلخ ارز راردا بک

 ( نارام ناکخاوخ قحرد ) راردک ردا هنیراماخ وسراح هرمشط راررک
 ارات وق راناکرزاب رغ هنر دلرلناخ ون یقاحنآ ردراربغص ناخ ددع شب یهد نالوا

 قیرفاسم هلهفو رارانوف یرلهرفک ايار ابرنکا ندنیرفاسمو ناکدنورو هدنیآ
 هک ناه زدلکد داعم یمویق كنهنسک رب الصا بوتق هنرنادناخ راکو ناعا
 فلکتن) عارصم ردشفلوا ریرحت تاساوب هرزوا یسوق كرلنادناخ هع کردالص
 ۱ ردرهش تمیتغ ارز ردموق اسز غارصمو وید ( امهناخ اب

 ... یدلب ضرع بولا «.. ملقا رهش و ( نامحنم لوقرد )

 روبرو و ی سر جم توپ رس وتو میت



 یمهعلقیزک |

 ککه دنیدوب نکل رارولوب افش هللاصاب بودیا شون ندنسهج بآ بورک هراهجییاوپ
 یسویق هحیلبا هبویق و نوحیغودلوا رلهحیلیا وب . ردلکد رابامرک یلانب فاکم یک

 یدلوا ماع یرلوبف ددع ... هله كشوراو دلو راربد

 شوراو ینشا یامرامم ناسرد

 ردیرلهلم هرفک یسیدب رده ید نوا هلج هرجا یسهعلق شوراو روک ذموبو
 .. الوا ردننملسم *هلحم ینوا

 ردرلیارس یناقوف و یناستح و لمکم و .فلکم ددع شهلا كم چ وا یسوقو

 کردرلابیز ةناغ مساو ی نیشنهاشو هجابو غاب هلجیرلتویب رابک نابعاو تاوغا راسو
 یلراوید یدادش یلوتروا تمهرک یزعرق یزوب هجنو یلوتروا هتخن هردنش ىە

 اا ارام ردرلوا نیو رومعم

 یاربس

 كاسلبا ریرحت نفاصوا ردق زمکیدلیب بوروک یشوراووب رک او . ردرلرومعم
 ردناتسرام رهش ناداآ هک اقح رولوا مالک لیوطت

 نامعل | نیطالس نادهاز نادباع یاهءماوج نارد

 شوراو بیرق هنسوبق ناوطح ًادلج الوا ردبارحم ددع یتا آ قرف یمو
 بولوا هسینک مدقنام رلرید هیحتف مکیعماح ثلاث ناخ دم ناطلس لصتم هنیراود
 رداشکلد عماح حرفم تا نامل سم هاکدصم ر الاح بولواقلک اح ید یسەرانم و

 ندنآ ردنیملسم یالصم هوعدلاباحتسم راو تیناحور رب هقشاب یراب تمکحو
 یکی ندنآ یعماح یدنفا اص ندنآ ردعماجكلام هبهرثک تعاج ییماج وسراچ
 ردداتساراک یماح کب یالا ندنآ ردعدق زرط یماج اغآ یم ندنآ یماحاغادجا
 یتالصهعج رانو یعماح یریرازاب ندنا یعماج اشاپ مساق ندا ییماج ماز کی ندنآ
 زوطوایسلکود ( نادح ومدجاسم فصورد ) ادعامندرانو ردرلعماح رونلوا ادا

 ۰۰۰ یدحښم ادنیتکو یدحسم قاقوص یی ادل اما ردیرلهواز هلحم ددع رب

 سس ۱۷۳ سس
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 اف ربع هناخدوراب ٌهماق شناتس

 لیرپوک هدنلاياو اریز ردشمردنا انب اشاپ دم یلیرپوک هدنخرات ۱۰۹۸ هنس
 تم هبهرکا ٌةعلق و بوردنص یناتسرفاک هل بولوا یلاو رلنامز قوح اشاپ دمت

 ناشن ندمرا غاب ردشعا رام نسهعلق هناغتورابوب هدقدلوا مظعاردص ندنکدنا

 عنصم رخ راجراح ان ربعو یلناوخ رشب یرازوکیهو یلزوک چوا هاکهربسمر, ررو
 هلقام رهن کردرانامرکد ربسلابجاو هنوک رب زمشرا یلقع كمدآ کردرانامرکد

 ةعلق یلویق صد ربو ییهلق ینلآ انب هشوک راچ یدادش هاک اشا بیرغ رریوج

 ج كمظع شوراو و بوک هعلق و ردعدآ زوشب رادام اراد یعرج کردنتم

 یرادزد رلیراو هللا رسج هنسویف ردوص هلح یسهعبرا بناوج ردیسهعلق

 هابس دوراب زورو بش بولوا دوجوم یرلتارفن هل و یشاب یحورابو یرلتارف و

 ندنا بوک هلقام رهن هدنتلآ هعلفوب رولوروس قوح دوراب هدهملقوب اریز رتلشا
 نوک انوکو ندنزورسکره نکرع ندننلا ی رانبشن هاش كرلنادناخ و ءرجما وشراح

 ندنفرط لوص هلقامرهن وب كنعماج وسراج ندنآ بودیا دیص راقلاب ندنراهروصقم
 بوک ندراهرطنق جاغاوندراروسج شاط یریغو ندنسورپوک قاقوس یصیو بوک
 ندلح مان [۱] یرباج یلشب بوقبح هرشط ندهرج ید هنب هدنید یسویق هحیلیاو

 اما  ردوص تابح بآ رب رولوا طولخم هیسیترهن قراقآ هنفرط هلبق بودیا نایرج
 هحیلیا ووو ردراو رلوص لاشم رثوک بآ هدرلوقو قانف ذیذل ندنو هرجا ءیکا

 ید رانوپ یرانامرکد وص زوک یلآ هرزوا هلقام ره هدنسهرشط یسویق
 ردربسل ابجاو

 نیطرا ةهراح نوع عفانمو نیمز یاهمامرک میان نا رد

 وص كنير و هراتروع یرب هرارا یر اما ردرلهحلیا ددع چوا هله
 ناتسلدرا عج ردراهحیلبا شفلوا هدهاشم یف هنوک هاو ردعفان هراتاناوبخ

 بولک راهرفک التبم هبینرفو هبرج [۲] كنرف كيب هح هنس رهب ندناتسراحو

 ضرب : ك « س [۳] یرباچ لشاب : ك ۱ ۲]

 محسم



 Ai تی اه

 یس هلق یرک |

 هرکا هملق شّوراو فاص وا نابرد

 سخن لکش دا كیب کیا نوا لماک یعرج رادام اراد كدابآ تشب هعلق وب

 یلقدنخ نیرد مظع و یاکیلد لاغزام یسهمبرا بناوجو مظع [۱] ُهعلف کیا نواو
 نیتمتاق ج وا یسویق هحبلا رظان هبهلبق بناح الوا ردمظع شوراو یلوبق شبو

 یرلکیلد لاغزام هدنرلفرط کیاو راک هلنا ررسج اصآ ندرب چواو ردویق
 تاق کیا یسوبق ناوطح رظان هبونج تمس هدنبناح غاص كنوپق وب ندنآ راو
 تاق ترودو قدنخ تاق ییا شلوا عقاو هدهشوک رب هقشابو ردهملق هقشاب یینادیم

 هللا رلرسج اصآ یخدون ۰ زاوا یرلیوط مظع رارب هرب هدنفارطا یرلویق یوق

 یخدوب  وبق کی بودیک هبناج یرجا ندنسوبق ناوطحوب ندنا ردراوپق راک
 [۲] سولوترامات هدنزوب ما كنويق ویو" ردرارسج اصا و رایوق باب تاق کیا

 وو ردقاقوس هار هاش كاب یینا مدا زوسشب كس یلهشود هتح هحراو هنس ویق

 ید وب ردوبق تاق کیا نبتمرب رظان هنفرط یطاب كنءهرک | یسوبق سولوتراه
 ردرومفم تباغ بولوانکاس راهرفک هلم هدتمسوبو ردرایوق باب یلرسج ایصآ

 تالف ندنا رديراتارف هلق یلهئعم ةفظو کردیرهرفک ناسولوترام هلو
 یلراودرک راکتاق يباو ردوف تاق يا فوشکم هندناح برع ید [۳] یسوبف

 روئلوا روبع هللا رارسج اصا هدنکوایموبقو ردراو یسویق درود هلو  ردهعلق
 یسهمزحن شملصا كناغا دوم هرق هرزوا یسوبق تملف وو ردرلهژاورد نبتم

 زومح هلکنونهآ هدهکزعم ناح "راو یراخزحن هنوکرب ندهد واوا یرازومح

 یمه هرزوا یسهرد هلقام هرمشط ندوبق وب و ردزمم ندهد منصم شمردیا

 را موقت یسوبف تملف وو . ردراو یرلنام رکد و ام ربع كالم یرلەجتو تماعز

 کیا یمظع شوراوو بورک وص ندرلءهر صد نبتمو نیلاق یسهرد هلقام ندنتلا

 ندنا. راو یرامظع نادناخ یلهحابو غابو یرانامرکد وص هج هرچا رهش بولوب
 هدنسا روا اا كشوراوو

 یسوبق تملق : ط « پ [۳] سولسرام : 3 ۲۲ *هق : 2 ء شا

 تیم سو



 يلچ الا

 بود نزومر نیسهللوس یرلزوس نایذه ناکره هنلید بودیا طبض ینلید بولوا
 هدنحما بودیا هدشت هدسار نسهملق هرک اوبو راشغا نریوصت دسا یللید ریمد
 رب هدنناپ نالسزا هتبو راشمد هلوا ینراشا دیبا طبض كي ینالسرا ءرامدآ نالوا

 كرافک ینعی یشوق راج لشاب یکیارب سم داتسا نده ضاسب هنیرزوا وق
 شوقهرق شچا نراه ییاو نرلطانقکیا و یلشاب کیا هدنراشورغ مان [۱] هطلوز

 رزکب هک | یخد یریوصت شوق یهدنتسوا یسوبق هرک او نامه  ردراو یریوصت
 یخدیوب ردراو یرللبد[۲ ]ریمد هدنراشابییا یخدكنوب اما یریوصت شوقهرق
 یللیدیمدیلشاب کیو  ردهعلقکیایسهعلق هرک اوب کراشعازومر لاث امدق یامکح

 زسهبمروحوا هنمشد هعلقوو رسهمرحاق ندلا ردنک شوفهرق یهاشداب كراشوق

 وب لکداتنسا هک اقح اما  ردشعا نتراشا رسهبئوا کاج یللید کیاو یلشاب ییاو

 یکی یوق م دو یر ضان باب لرصموفوو ردشمزاق هد صم نملفیروصآ شوق

 هلود نوشرا [۳] نسکس یراتمسوب كنهعلقو ردوبق ندییاحمو بنارغ برضا
 الابدق هنر ا رشود ینیراص ندنشاب هقاب وراقو مدآ ردرلزاوند یلاع مخر

 جتفلادعب شعالکدکحتسمو نیتمهل وت هعلقوب نکیا هدنلارافک اما  ردراوتساراصح

 لی یدب هدهعلقو شقو زای رلایاعر روخارح كس کیا نواو اشا یدب ناخ دم

 كنهطنالصو هقشالو هقحاب هنسره الاحو ردرلشعا یوقو نبتم هنوکو بوناشا
 اعر كب کیا نوا هعلق وب هنسره بولوا راملسم ندفلاکت میخ یراایاعر هلم

 اشایدحم لور وک هدرا ۱۰5۸ هنس یتحو راردبا ریهطت نرافدنخو ممرتو ربمعت
 نوجا قالا هنجا هماق نمظع شوراو كنسهعلق هرك | ون نکیا مظعا رزو

 یدبو یرلایاعر روخارح كس ی نوا هرزوا تلا ناح دک عاف ےدف نوناق

 ا ۶ نراناو مثمو تالوک ام یرلوطر لح كغاحن- یدو یرلاشا قاحتس

 هل ارال بد گردراشلآ هنجحما نهتم هعلقرب یمیظع شوراوو هد چ وا بودیا لیمحت

 الوا زاغلوا ربرحت هلبا راملقو ریصت

Kaازای جا نکس :.ص (۳]ندرومد : 42 (۲] هلوژ : 3  

— NN — 



 یمهعلقیرک |

 راپوط مظع و ترفم رظان هفدنخهدنجا رلاراغم وب و رارولوا نیما ندب وک پوط

 راو راپوط رافسص مدآ هنجما كنبربره کردرلپوط شلوا نیز یک یکوت ینرک راو
 یرلتامهمراس و یرله رع و یراقادنوق راپوط كدب ددع زوب هح ادعام ندرلنوب و
 هلرهش هدراننمز ریز و هدرلاراغم روک ذم و و راو یراپوط ررود هدامآ هلبا

 ردرانامتب راغ مظع و عساو هبترص وب ات رارکوب پیا یرایجناغروا و یرافاطم
 ندنرلناکد ددع یمرکی هدنراصح راج وب و ردراو یرلوق هراپ زوب تابح بآ و

 یهدنرلنییام كراوقو اما راو راویقرکت اق ترود رظان هبهلبقمدآ یللا زوبینشآ

 نکررک یرجنا نشد ناک ندهرشط رکا ردراشعا قلنارق ًادصف .یرارک
 یرانکندهرمشط راناروطوا هدرللحم وب اما راهم هديا شیوروب بویمروک یرازوک

 هداضتقا نج رلررود یرلیوط هناهاش هرزوا لو و رارروا ینمشود بوروک

 یهدنرام راوبق لطم وي راجمالس تالآ كنيراحکب وبق هل و رازروا هرانمشد
 ردیرلهرا وق نیم هللا حالس تالا ناولا كيب هڪ بولوا بولصم هدراء.د

 رارلکب تبول بولوا دوجوم رکسع حالسرپددعرکس هدنراهرا وبق وزودنوک هجک و

 بولوا دیسراو ردنکسا دس یهو را باوج ردراو هماط مظع رب هرزوا وبقوو

 یسهلق تعاس رب. هرزوا هیاطوب بولوا یراپوط زب لاب دمآ رس مظع ید هدنوب
 كجوکر هدننل آ يرک كنوقوبو بونلواعاتسا ندر قانقربیسادص كنك اچ کراو
 ثكحوک رلنیا هلبا رج نادر قایا زوطوا هشوراو ینشآ ندنآ ردراو ید ورق

 رز هرزوا قدنخ هدنسهرشطو ردیلیرک [۱] رجمنز اماد هدوبق كوسب اما ردویق

 وبق تاقرب بونا ینشآ شوقوب مدآ زوب هبهلبق بناج بو ندرسج شملصا هلبا
 ضابهرزوا یبشا تسوا كنوبقوو ردرظان هبونج فرط مظع بابوب بولوا ید
 داتساراو یلیدرب ندد كنالسراوب گردشْلوا ر وصت یتروص نالسرار, ندعم

 اما ردیا نظ حوریذ یدسا لوا نروک بوروا هشیترب هوا هنالسراو صر
 هدیمدآ یو رلشعد ردیراهاشداب_كرلتانا ویح ميج قالسرا اک قیام

 یللید صد مدآ ی یلصا كنیرلکدتا لید صد هنالسراوبو راشعد یللکوک نالسرا

 رریجز : ك [۱]

 س 4 =



 يالا

 یراراوود و ردراو یر یه ردق یسهدوک لف یراشاط كنهعلق و و ردهقشاب

 مدآ رشیللا هحیک ره هدنرلهناخ لووارق یک ما یلابوص هدنرلهعبرا بناوج هرزوا
 دکملکب تبون یرلاغا هعلق ددع نوا كدهحابص ا  ادعام ندرلن آ و رلکی تبون

 کدال فارس اشاب ارز رتلکم هدای زیراصح راح هدایزآ دا اما رد را

 ق0ا یاران رسمت اف گردمیظع یارس صوصخم هرللارق هدعدق نامز

 ناودو یرلهعاق و یرلادوا ددعتم هترلتاوغا اشاب هلح بونلوا انب زرط یربغ هلبا

 لوق وبق و . ردمیظع یاس فاکم هج یرلروخآ و لبطصا و ماج و هناخ
 اما  ردقمع جالوق نانکس را و یسام هاج رب هدنبرق  رولوا هدهملق وب یباغا

 یارتاشاب و ردنک اس هدنوهدیناغا یرحیکب یلرب و ردزاو یوص تایح بآ

 ردراو ینادنز ربا ددع کیا هدنساتروا نادیم لوا بولوا مساو لبخ ینادیم
 نابدرت قایا رشللا هنیر یه و  راررود هدنحس و یرلرسا كرش هلم هللابذاصلا

 یراابساپ ددع رشیللا هدنرارزوا بشیه ردرلهناخ سبح محج هاج ایوک رانا لیا

 زوبکیا یلوط گردهدننادىم نادنز و یعماح اشاپ و راراکب تبون بولوا حالس رپ

 مظع هناخهبج و ردعنصء عماح یلهرانم ریکراک رب قایا زو یضرع و قایا
 ندنسوفاما ردهدننادنمیا مو یندیماح اشابلوحوک و ردهدننادسیاسو ید

 راخذ نوک انوک یربغ و اپرآ و یادغب و تایسکپ نوجما مالسا رکاسع یرجا

 ردوب یحرات هرزوا یسوبق كعماح و و ردلامالام یرلهلوقم

 (۱) ۱۰۲۳ هنس  ناکم تنج عماح هللالراب  ینخشرات یدید فتاه ای رب

 کر کو ازاقم اراقم ردشویراتل آ هل كن راصح راجو كنیراصح هسعو و

 هدنوب و ردیراعاقو رلکات هلحم هلع رولا رکسع كيب ها هنیرلجما بولوا رایداو
 نالوا هدنو هسکحه رصاحمیآ زو هعلق و ؟ردزاویرلعاونا كنمهاشداب هناخهبح ید

 نرالامعولها هلح تبالو ییاها عم هدهرصاحم نح و زمنک و ت اللصا رلهناخهبح

 تامدصلاعولها هل بوبق هرانزخمو هرادادرس و هرافهک هدنتل آ كراهءلق کیا وب

 هدنزرط (ون عرات یدیدفتامایر ) عارصم یجنرب رکا ردکیک | (۵+) هدخرات(۱)
 «م)رولواماع خم را بولوا هدنمکح (ناکمتنجمماج و هللاك راب) عارصمیجن کیا نامزواهسرولوا

— ۷۸ — 



 یمهعلقیرک |

 راصح راع شااتس لاسرد

 انب رکراک رب هرزوا قدنخ ینا مدآ یللا هی صع .بناح ندراصح كرف

 رب رربو ناشن ندا هاح زاملوا ربعت ینبیام راضح ییاوب !نکرک ندرسج یدادش

 راق رلوص تابح بآ هدنجما قدنخو ردنشزآ یللا یدق کردلفسا كرد قدنخ

 روک ذم ویو رلرلآ ندرلنوبع یهدقدنخ وب یرلوص یرلنلاها هعلق ییا و یتح

 دن ورک نینهباط ایشان لته وفوإ ینو دج راج تراش ار
 نوتلآ رکد هعلق هنادرش یربره کراو یرلپوط زم لاب ددع ییا نوا  ردنیدرام

 رارید یبوط نیهاش هنپوطرب  ردرلپوط دمآ رس یللوج یزمرق الو لقیصم یک
 یلعو ررود یک رستفهردژا هدندرا كنبربس ردقوب ینثم هددحرسرب ردلاع ادخ

 یسهساط اسشاب یطصم نازاتروز هدنسانروا یراصح راجح ات یرب ندنبهباط اشاپ

 رلمروحوا هلی یراشوق ناحوا الصا ردهلاوح هنسهعبرا بناوج كرهش

 رب هدنبرق هیباط ویو ردجاستح هکمروک [۱] ؟ردرنپوط لیوط هناد یعرکی
 كني راهرفک ناتسراحم هرواو ناتسلدراو كناتسرفاک عیج راو مظع رطصنم
 تاعنصت نالوا هدنوب . ییرامعم لع نالوا هدریدوب رک ۱ ردیرلهبمک هببشت الب

 نامع لآ اما رولوا زارد راموط رب ,هقشاب كسهبا حدم یا. روطو زرط

 رلتامهمیربغو یراتاآ پوط كيب هم هنجما بودیا هناخهبج یریدوب امر هراهرفک
 راج ویو .ردیوق و نبتم ندرلهباط هلم یسهیباط راکنخ بيرق هکویو . ردلامالام
 ردنکسا دس ید یسکا و ردراو ردق یعرح یراصح هسع چ وا ی راصح

 هلودمخر نشرآ رازوتوا و یقدنخ لاثم قمع جف یرلقدنخ بولوا رلهعلق لاثم

 یرامرج رادام اراد هل كنيراصح راح و یراصح كرف و . ردرلهعلق یلراوید

 هدنسهشول هو  ردهشوک رب نواهلح یرودم لکش و ردعدآ همرک كيب چ وا

 هلب راکیلد لاغزام نوک انوک و. رلکسردو رلجاربا و رلهلق عنصمو رلهییاط نوک انوک

 ههه یرلتارف و یرارادزد اما ردرلهعلق ییا لصتم هنیربرب شلوا هتسارآ

 :راو یرلوط : 2 < سس7
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 یلج ایلوا

 ترضح ناخدمحم هعخاةوالت دعب بودبا توالت یراودنک تاذلاب ةبطخ بوراقج

 كيلع هلن هللالوشراب ا ورخ لکسوب مرا رم ندنفرش غاختس كحاب تاجر
 نمآ ناملسم تازع كم هج بودیا رلاعد ويد مدلاص هک با كنس هعلق و ەلىسەراي

 فاص کلوا هدنبناج غاص كنيربنم عماجوب یسهلصو فیرشغاحنسلوا الاح راررد
 زورو پشو ررود یلکد هدن ما فرظ لشي و یلملع نوتلآ هدنید راوید کلربارب

 یرغ و نیدوو هرکا میجو ررود بونا رونم لیدنق رب هدنبد فرش لعوب
 رم یتح ردراو یراداقتعا هتسهراب هللالوسر عاحنس و یول كنقلخ دح رس

 فی رمشت کنج هلا لارق لدی هدنسالیاا شوتشرخ هرکم ندنحتف هعلقو یزاغ اخ
 هدعماح وب بویمروتک کنج نفرش غاخنس كوب كهانپتلاسرترضح هدنراقدر ویب

 نبح ادخ تمکح رارروتک هلبملع نوتلآ نسهراپ قاجنس یکه دعماج وبو بویق
 ردیا طبض رافک ینامع لا هاکرابو یهاشداپ ةنيزخ بولوا دہش رادملع چوا ہدکنج

 هرب هللالوسر عاحنس هحنلوا دیهش رارادملع هنیوص یژوب یببح یراب بانج

 هللالوبسر لع هرجا عماحوب هتي الح رونلوب نشم هشاط یلکلد رب بوبمشود
 هدارغ یانغ لوالاوحاوبو  ررود شم ینیرص هشاط یلکیلدلوا هن یسهلصو

 هریرح هحلیوا هلی رلتداهشبودیا عاتساندنرلرابتخا مدآ یللا قرق كرلنروک بونلوب
 لالاةقتقح رولوا لصاح تشهد هدقدراو مدا هند لع وب هک اقح مدنا تأرج

 تمکر کیا هللا داقتعالاپ بوراو هنبد فیرشلع لو! مکه ندرلمدآ نالوا دقتعم

 هدهعلقوب نوجکن | رولوا لوبق یتجاحیه یلاعت هللا ماب هستا اعد ربخ بولق زا

 ًاضیعو الوطو ردرونرپ عماج رب هشوک راج رلرد یعماح فی رش اع هعماح وب
 ؟ردکلام هبهرانم ان رکر اک منصم رو ردیلتمهرک یحوطسو ردقایا زوی رشکیا

 اما . هلوایسهرانمیمماج اشاپ مساق هدنسهملقیوجم رکم  ردق وب یلثم هدرلدح رسوب

 یسهپدو یسهرد كرهش بودنا جوع هیهرانم وب ریقح ردنوزومو ىلع ندن اون
 هدلب رب حدف رهش مرا غابو مظع داوس هکاقح مدنا اشاع هلج نحرطو زرطو

 ددع نوا ادعام ندعماحو ندنرلادوا یرحیکی هدنراصح كنرفو اما  ردهرومعم

 ردراو یخد رلوا
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 راب رب مان هلادغاب هرق هدنتیاهن یسبیغ بفاح كارادلوصح یارح نادابآ و رومعم

 کیا قجهزآ یبیلاوح عقاو هربب یلهیدو رلهردو هرلغاب یهسک | هدنلیذ عفتم

 ردقو لاوز ههعلق و ندرلر نالوا هظحالم هلاوح لوا اما ردراو یسهعلق 2

 ردنک یرشآ یراهلک هساآ پوط هبهعلقوت ندرالحم نانلوا دع هلاوح لوا اریز

 مالک ةصالخ رتآ هرشط ندقادنوق نرلودنک راپوط رلهستآ ینشآ یرایوطو
 ناع یلاح كتهملقو هسلروس قارپوط الا ردقو مولوا ندنرلب وط هلاوح هبهعلق و

 یراصح هسءهدنکوا هلاوحو ردرلغابننمابارس رلغاد نانلوا دع هلاوحو رولوا

 ردقوو نابردقو و لارق ترود یعرکیو ءاتنکدا ركن و کو نایع لآ رد

 لآ الا ردراشمالوا كلام هبهماق لاثم اهقهق دس رب یک یراصح كنرفو رلکسیه

 كني راوي فرط هلاوح كنيراصح كنرف وب اریز ردشلوا كلام هبمرکا ناّع
 یشاطره عردراوتسا راوید ریکر اک نبتم یدادشیلاع نوشرآ یدب قرق کلکسکوب

 تاق یاو . ردرللقصم راخا شرطم اراخ كنس ردق یبهبق ماو ینهدوک لىف

 هست ک هنا ناي هرع چوا هدنتسوا ؟ردراوبد ینا قایا رشیللا یناقره بولوا راود

 [1] یم عارف ید نسکسو ردنلنا مدآ نسکس لماک قدنخفرطوو  ردنکم

 ویو رولوا كاخ یلزنمو كاج یسهیهز بویمهدیا تآرج هفقاب هغشآ مدآ ؟ردنیرد

 راردیا نیرد یخدو لنا ید یفدنخ هنسره بولک یمایاعر كرب کیا نوا كنهعلق
 [۲] ياد هسک و و

 یر هرزوا نوناق یرلهدوا كنيرلیرحبکی یلرب د رج هلج هرجا یراصح
 هدنررزوا كنيرلهدوا هتروا ربیه بونلوا انب رلادوا رک راک كرد حنحوا ینکیا

 هدهعلق وب الصا ردرلادوا یلوتروا هتخت دمارس یحارص یک یورس یراوتروا

 لع عماح فاصوا ) اما ردقوب یثرب ندرازاب یوسراجو ردقوب نالغواو تروع

 عردلوا یسهمسآ هجو كنف وا اسم هلمسا فرش لع ردهدهعلقو ( فیرش ۱

 نافیرش غاحنس كهانپ تلاسر ترضح بودیا حتف ٌةعلق وب دم ناطاس مکناغ
 یهللالوسر غاحنس ههالالوسرربنم هدعماح وب ینوک همج ادتنا بولآ هنلا یراودنک

E BH(م) ردقو هدتحاحو ردقو قجآ هد رلهخسز تکیه [۲] کلم  
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 یلچ ابلوا

 هلخادم هدم درف رب ندرخآ رلردبا فرصت یراودنک نرلمازتلاو [۱] تناما جارخ

 ردهدراهنشا یرلکلرد بولوا غاص یرلهفولعو یرلصاخ نوحکن آ رلنمردتا

 نابم لوسر عی ل اھا ناک اح نارد

 [۲] یلقاجنس هلیسهیاب تیولوم ها زویشب الوا :
 نما تاداس عیجو راو یالسالاخسش یلرادقوح یرحیکب جو :ابع

 ...هلح یسهحانو رداضف فیرش هلبسهاب هخا زوحوا .RE فارش الاغ

 رولوا لصاح یعور هسک روا هنس ږې هبیضاق تلادع هجورب ردارق ددع

 ددعقرفو ارقددع ..۰. هلح هدنلایاوو ردر اضف جدع . . . هلح هرک | تالایاو

 هردشوراو نج هر, ودندن راشو راو لاثم مظع ر هش وا دلح راو رامظع شوراو
 ددع كس کیا نواویهاکزد رتهلشیا هفوح كسب ترودو ردیوا راح كس کیا نوا

 كيب یللا قرف لصاحاو راو یرلورب هرفک ع احو طباض یلکنهید شوموک یرالا

 . شوراو ندنآ ردقوب یسهعلق اما ردمظع رهشر, ایوک بولوا یسایاع
 ردمرآ غاب بوک شوکنک شوراو ندنآ ... شوراو ندنآ
 ندعساو تلایار هلو رد رلهعلق رببک و رغص ددع ر نوا زو هل هدءهرک | تایاو

 . رولوا لصاح شورع كب ترود قرف چوا قرف تلادع هجور یونس هنساشاپ

 یرا-شوراو و ندرللارقو ندنرلما فرطیه نکل ردللق ءىش یدودعم زوح اما

 رافک هدفرط رب رکا رولوا ید شورغ كيب قرق هیدهلاقیرطیع نداوهدابو

 كيب هج هباشاپ بولک هلراعانغ لام بودک هبهتح هرفاک رلیزاغ هسردیا ناصع
 (۰۰)۰. . رشود راراکش رساو [۳] كو رمشع شوع

 ردللاع بصنم لصاا

 هرک | ةعلق نیمز لاوشا نا رد

 هرزوایوک یوکیرافرط یسونجفأاحو یمهلبف بناحو یسقرش بناج ال وا

 كي! ٩ ۲۳۱ ىلقاجس : ك « س [۲] تناماو م جارغو : ]۱[ 
 راو قبچآ رطس ۳۸ ۲
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 ی-هماق یرک |

 یرغاما . رولوا یرارکسع رادمانو عیحشتبالص بحاصو بهم لمکمو حلسو
 قاب ناک ان یرغ اما) رددوحوم كسيداه یرلرکسع هل رد رللکد کدام

 یرادزو رع رای هس ن ارپ طناض کیا اط شک

 یرادزدیسهعلف هناخ تورابو یرادزد یشوراو ینشآ و یرادزد یراصحراحمو

 یحاص قاربو قاحنسو ع وط ددع قرف هله ادعام ندرارادزد ددع تردوو

 یر ویللکوکو ناسولترامو یلشبو راصح ب غو لوصو غاص هجو ردراو یرلاغا

 ینه هلبایرلتارف یشاب یحوراب یلرو یجاربموف یلررو یجهبج یو یحوط
 ددع ترودیخدو ردراو یرلتارش هعلق هدامآ حالسر, ددع كس يبانوا هچ زد و

 كنرف هدوا ییا نواو ردراو یماغا یرجیکی یلوق ویق ر هلیسهدوا یرحیکی

 .(۱)یررقم ریقحالاح 8 ردرا ویرلاغایرحبکی هقشابهل رلادوایرلیرحیکبیلر هدراصح
 هنلصح لام هنشوراو [۲] نحوریود هللا اشاپ هزمعلاط اما مدرتک نشرشصا

 یلوق ویق هدوا کيا راو یرلهدوا یثاب یحشوط یلوفوف ددع ییاو راشمتک

 بولوا دوجوم یرلیرحیکی یلرب ددع زویشبكب الحو راو یرلاغا كنيرلادوا

 یرجیکی یر, كع.دوب یرایجابروج بوک سفو هو فوکسا یک یرالوق ویق
 .ناتسبزع ددع زویشب كيب یندو رثرشط فوکسا زودرز هقوق یک یرایجابروچ

 .كبهعلق ادعام نذر کیس یرلنآ رف هعلق روک ذم هله وو رددوحوم یرلتارف

 چوا رقلاق رطی هدیراهناخ لوارف هل و یرلکسردو یراجاراو یراهیباطو یرلفدب
 یرلهفالع هدکل رد گراو یرکسع یو زعم تک بیع فلحمو لمکم ددع كہ

 هسلواتوف یحاص ك دکر باما راردیا قانابهکنو قلنابساپ هحیک یه هدهعلق هتي ردقوب

 غارح بودیاناسحا یریزوهرک |ییدکنالوالولحم هنقحتسم یسارب كن وزعمو

 رابرهو راردیا تمدخ هلل رارید نالوزعم ناظفحتسم هه اطوب . راردیا هتخورفا

 ؟ رد هدرلنوب شوارقو لوق یناو حالس او تآ یا " راردیک هبهروتوبو هبهتح
 اریز .ردسسایرد مدآ هرکا ٌةعلقوب لصاما ردهللا نادهاح نایزاغ, یالآ رب

 ,صاخ یراغا ,هملق هج پرش, طیض هتک, ردغاس ,مبمالقا لای

 )ره نچودود : ۵ « س.[۲] زرقم كا 2 [۱]
 س ۱۳ تست



 يلچ ایلوا

 رارفاک یربغ بونقل آ نهر بولیرب و ناما هرلءرفک هدازکبو ءرلکب چاقرب هجنقیچ
 ید تما هدناوطح رانا بوشاتص ءزافک مالسا رکسع نکردک حالس ندهعلق

 یرلهدازکب قان بودیازیت ربشمش ٌةممط ید یرلذآ هسرایدرق هج هل هرو
 مع علف بولاق اشاپ دمحم هجوق هلسلایا یوطانآ هنسهظفاحم هرک ا ٌهعلقو یدلق

 ٌةعلقو ادخ تمکحاما ردک هتکنج رواط دم ناطلس بودیا ماهاودج هممر و

 ةتفک 2م رات ) هنغودلوا رسیم هثلا ناخ n هناخ ناملس یحتف كنءرک |
 ( هداز لاتح

 1٠ ۰۵ هنس نسهعلف کا یدلآ دم ناطلس [۱ ]دە

 Ca ے را رکید

 ,یعودلوا یروظنم كربقح و اما ردروطسم هدرلخرا هڪ یمازرغ هرک اوب

 ثلاث ناخ دم ناطلس هديا تأرج هنیریرح كنيرلفاصوا ضع همش رب هرزوا
  هقدص هرلنارمرم هلا غوط ییا اینک ردتلایا هرک | ٌةملق و هرزوا یریرح
 هیاشاپ دمحم قآ ناقح ندقلیشاب یجناغود هدنرصع مهارا ناطاس ادتبا نکرونلوا

 .كلر وهلا ترازو یخدءهرلهع هرکصندنآ بونلوا ناسحا هللا ترازو یثلایا هرک |

 قولنوصغاجنس الوا ردفاجنس یل آ هلج یتلیا الح یداوا ناخ میهاربا نوناق
 غاجنس و هقجاب غاحنسو [۲] تامرک غاحنسو ناحس غاجنسو ناوطح غاحنسو
 هد ف

 ,صاخ كنیریزو ندمهاشداپ فرطو ردیرات یدنک كرلاشاپ یغاحنس هرک او
 ,یسادختکرتفدو یرادرتفدراو یرادرتفدلامو فا هر

 .جارخو ینیما رهشو یک راشواج و ینبمآ راشواجو یسادختک راشواجو ینما رتفدو

 .یراچ بابرا ددع ۳۵۷ و یسامعز بابرا ددع ٩ و یرادجابو ینیما كورکو ینیما

 كرا بابرا عیج و كنساشاپ هلحو  ردراو یسیثابزوب یاب یرجو یکب یالآ و
 دلب هدنزک دد كی کب هدمرک | تلابا و هداکرمم نح هلا راولهج هزوا نونا

 نامرک : 4 [۲] ندسع : س[۱]
 راوقیجا رطسر (۰)

 س :۱٩۲ تس
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 یس هعلق یزگاا

 هدعل ردسانب ردژا نابکن نالوا دص ندنرلدالوا رهحونم یساب ادتبا هرزوا

 هدلم ییدنا كنج هلبا لارف یدب كناخ دم هرک | حاق هدنسالس [۱] سوتسرخ

 رارد یرو' كروت الح ردشعب هعلف ندفاروط یفدنخ ر مانوروا كروت
 یرالارق رافک هڪ هرک | ةعلق و اما  ردسانب یدالوا رهحونم ید لواررود

 یسالا لزق كناتسلدرا بولوا راع: هدنلا راحم اروا لیپ زوب زرکس بورک پرا
 () ۰... [۲] ۹۵4 هنس امارارد

 ی.هعلقهرک | هلسامرف كناخناملس اشاپ دمحا ینائریزو یحاف راوشمط هدنحرات

 جتف یراهعلق ءراب یتل | قرف [۳] هدنرلفارطا راوشمط بولوا مظعم رادرس هرزوا

 هنسهعلق هرک | هدعپ بودیا حتف علق لاثم جوج ا دسرب یک قولنوص ندنآ بودیا
 همالسا رک اسع هدهحک قرف بوکود نوک قرف هدکدتسا قامت وعود بولراص

 كناتشتدشو جلثو فرب نوک یجنرب قرق بویمریدحآ زوک ینرفووتک كرافک
 هراوشمطتازغ هل بوداتدوع حتف نبویع ود یراقایاو یرللا رکسع ندننرفو

 ۱۰۰ عهنس راک خآ ب وم وا مسم 4 اماسناطاس حتف ب ویملق یراییرابتمکح رکم رلیدقح

 بودباهج وت هنسازغ هرک | ثلاث ناخدم ناطلسهدننوک یجحن ۷۵ كلاوشءام ی راع
 رک | هعلف ثلاث ناخ دم ناطاس تاذلاب هدنسهرغ رفص هام یخحرات ۱۰۰۵ هنس

 بوغارب ندنفوخ مالسا رک اسع یشوراو هرشط رافک هجیک لوا بودیا هرصاح
 لوخدهشوراو مالسا رک اسع رحسلایلع  راردیا كنهآ هکنج بوریک هبهعلق هتروا

 کمورو راس رهتم بوبلشاب ککود هلبارلب وطندر, رب نوا رک | تعاس لوا راردیا

 هرجا یسهعلق كنرف راسرتمنالوا هدنراب رلغاب نالوا یسقرش كهعلق اما رلراشاب

 یړږزو یلیامورو اشابدمم هلال لیوط یریزویلوطانا اما رسک نناما كرافک نالوا
 لواو راردبا نوز علق بوروس قاروط هنیراصح كنرف ندنف رطرلغاب اشا نسح

 رافک هل هدعب راردیا حتف نراصح كنرف ادخدح راردیا شیوروب هبهملقنآ
 رافک هلبا نامتسا ینوک یجحنزوقط نوا كربلا رفص هام یمترا رارلوط هبهعلق ۲

 ردماع انمم زسقیجا هسلیقاب ردقو قحا فلوس رکید [۲] شوتشرخ : 2 [۱]

 نرلفارطا : ك [۳ ]زر

 راو قیچآ رطس رب ()
  E:یلچ الوا جت اف ۷ -- ۱۱



 یا

 كنج هلبرلرفاک هردنمسو [۱] تامرک و كلفو ناحتس زورو بش یقلخ هلح و
 بولک ندنرلغادناختس هوک ازرهنو ردراو یرلاتف زابهش یزاغ تیاغ راردبا لادحو
 قلنوص هلق هدنوکرب كلرءایا نایرج هبهلبق تناح بوک ندنغاطب ناوطح علقو
 ) :۰. زولوا طولخم هست میظعرهن هدنهید هعلق نام بوک ندنفدنخ

 ندنا ٠ بولا رلتکی یزاغ حالش ر ددع زویحوا یخد ندناوطخ هعلق و و

 بودرکس هلی رابّزغ لزم هرجا [۷] ۍتلرق ناوطح هقرش ناخ

 [۳] ردناچقب رق لزم
 قدنخ مطعرب هدلحم وب ردییوک یرلیحاو ناوطح اما ردییوکراحم مظعمرب

 هرک | یجوا رب ردهدنسهعلق جاو هدنرانک انوط هدبرغ باح حوا رب  ردراو

 (۰۰) ۰۰۰ اید زراو هیس .مظعرن بوشالود هدنتلآ

 نوجما كعا نادایآ  بودیقآ ینانوط تلاع هرکا لاض لارق رب رکم

 لقعكمدآ نروک یعیظعرفح وب ةردهاک اشا بجحو بی اما, ستمزاق لس یدب

 بوک هنناج ندمزاق قدنخوبلیب ید ایاءعرر هدعع ردلکد رش رودقمارز ردک

 ةف نرتقد یدوحو هدالرفاک نروا بوزاق نتلود یل رس كلارف هللا امزق ید

 بودیآ ربس یآ ررود هرژوا لل بولوآ لطقم قدح الاح بوزاق ندراکزور

 یلهاخ زوشب هدنرانک انراط رهن ( انواق ةيرق ) ندبا [4] ( توک ات برق ) ندا

 عج ورب ندنراغاد ارتامو ندنراغاد طونهاراط رهناما ردیرلیوک راجن یهسنکو
 [6] ( امزاب ةيرق ) ندآ رولوا ظولختهبسبت ره هدنبرق یسملق قولنوص بولوا

 یرلارق رومعمه رجا رارا زنم و یزلارخ هدنغاس رب نوا یرلارق روکذم و

 بودنک یرغود «هرک | كرءیآ اغا نرانآوح راح هب وضو بوح روا

 یرک |هعلق راوتسا راصح یم یرغود نارداپب نایزافراد فاصوا

 یلوقیرلخمراوت راحم . ردکمد . ۰.۰. هدراجمناسل . ردهرک | ُهعلق رارد ییغود

 : 2 [۲] بوکان : ك [4] ردناج : ط[۳] یفلریق : [۳] نامرک : ك [۱]

 امزاب ی امزأب : سه امراپ :

 راوقیجآ رطنس ییا هدارو (۰۰) راو یتیچآ رطس یکیا هدارو (۰)
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 ناوطح ٌهعاقشوراو

 یارساشاپ ادلج اما . ردراوا یلوتروا هتخت هردنش ابارسو ان بشخ هلج . ردقوب

 رافکن کیایماج ناخ ناملس یرب ردبارحم ... هلج و ردفلکمیسهناخ كب یالاو
 یجالا یلنیدوب یخدو رد شملوا ییماح ثلاث ناخ دم بولوا رامع هدکدنا قارحا

 رو  رددابآ نشور عماح بوبحم تیاغ یلهرانم رکر اکو یلوروا هتخن یماح ےھاراا

 ددع ییا هلحو راو ینسهسردم تاو هتخوس ددعر هلحو راو یسهواز هلح

 هدعر هلحو راو یاشیورد ةیکت ددع رب هلحو راو یاص ملعتلاراد ی

 یراناکدددع ۵۳ هلحو راویماح كحوکف شکددعر هلح و راو یناراحت ناخ

 با قائوا درعا نافاس القو ارز ردملهشود هغ ارش یراقافوس لو" او
 ردلکد یلهشود مردلاق

 ناوط» هملف شوراو لاکشا شیاتس

 یخدلوا ردمظع شوراورب هدنسهرشط یحراخ قدنخ كنوبق كوس روك ذم

 یراهناط هدنفارطا هنن اما ردلکد هقنلپ براص ردقلوا اما ردهعلق هقناپ یارطا

 یوق ییا ید كونب هلحو ردراو یرلپوطیهاش احتاحو یرالاغزامو یرلکسردو
 زوک چ وا هدنناب كرلرسج تاق چ وا ءرزوا هوک ازرې هدنکوا وبق كو  ردراو

 وو ردوک وا قیقر قبفد بودیا نارود یک كلف خ رج هللا اشامیل یرلنامرکد وص

 یرثک اردرلوالبلوح هتخنو یلوتروا هتخن هلح یرادقمزوب کیا هلح هرجا شوراو

 وشراجو یرلماحو ناخو یرلعماح ردرلانعر تویب عساو اما ردیرلهاخ ارقف

 ترایز) هدنشاب یرشآ یرسج یقدنخ یسوبف شوراو كوب اما ردقو یرارازاب
 هلحكرپشو [۲] هرس سدق  ردرایزاغ ( ابابملو ترایز ) بیرق اک او ( اباب نسج
 ردلکدقلقاتح و قلقاطب ردقلقارپوط لح و ارز ردهدفرطو یسهایجو ناتسرانم

 هنف رطقرشم كنهعلقوبیسهحابو غاب هلو ردیرلوا «طایوبورلناتسوب كبشم هلم و

 ردراغاب یرادقم كسب هلح هرزوا راب [۳] اسلوکر ردهدسب هفاسم یلزنم بوطرپ
 ردفیطل تیاغیساوهو بآ و" رونلوافوخ ندرافک ارز ردراو یرلهاخ لوارق اما

 كکو : ق) ۳1 اهرم 3

 بس ٩ ۵ ٩ س



 نیلچ الوا

 ناوطح ةعلق نیمز لاکشا

 هوکاز رهتهدنوماهیارحر, دصب ندنریاب رلغاب هدنفرش بناح یلزنم بوطرب ۰
 كغادرابالثم ردهعلقرب رطای یکقادراب سیل وقرب ایوک هدنجما یلوک یعاتجو یعاطب

 راوتکسریک هژیناق هعلقو اما ردسهعلق 2 | الثمیزاغوب كغادرابوردیشورا وین راق

 دسو نيصح نصح هعلق تاق چ واو خرو الودو تج هقنلپ یک یرلهعلق ییلوتساو

 كقدنخ یه 6ردراو یرلقدنخ ییمعو ضیرع هدنرلرا كنيراوبد تاقره کردنیتم

 پوطر ["  رزکیرلقباق یحقلاب هدنجما بولوا بار, بل وص هوک ازرهن هدنجما
 رادام راد لج [1] ردان ةعلقوبو . ردقاطب هرم لاثم ایردرپ هلیوب یفارطا یلزنم
 ردنکسادس انب هلوطرک راک یوا اما ردرامیظع ةیباط ددعزکس هلجوردع.دآ كيب

 هلج وردرلمیظع جاربا رطی یک هغب یلباق ہدنجما قاطب یربیه رد رلمیظع ۂیباط لاثم

 ریفص ادعام راو یرلپوط زم لاب دمآ رس ددعرب یعرکی هرزوا هیباط زکسوب +
 تال یربغو رد رلپوط هدامآ هرزوا راجاربا کراو یرلپوط هراب یل آ نسکس کو

 یسویفلوب راو یموف ددع ییا هلحو ردقو نایاپو دح هنسهاخهبجو حالسو

 هعلق هلج هدنرانیبام ردرلوبق یوقو نتم تاق چ وا اما .ردفوشکم هیهلبق بناج

 ردیسارآ یرلوبق هعلقو یرب هاکمارآ و هاکجرف كنهعلق بولوا هدامآ یرلتارفت

 یه رلرسجوب ندر رجوا بونلوا روبع هللا رج بشخ تاقرب ندنک وا ویقهو

 كراوبقو ردلکد نکم روبعو رورم ندریر, رواق هدهریزجرب هملق بوقلاق هجیک
 تعاسانتربعرب هرزوا یسهق وبق كويب کردرلانعر ملف انب ربکراک یدادش یرارک

 بیهمر, رونل وا عاتسا هدنسهرد نامرکدو هدف وانوصیادص كنسوقان او یسهلق

 ندنوبردوبق ثلجوک رب حوتفم هبرغ فرط ید یسوبقر, . ردیک اج تعاس یلادص
 قدنخ هرشط ندوفو ردیسوف هداسیو لنآ ناه نهاقبح بوربک هب یرجا

 هعلق چ اوبو: رداکتربع یزرط راج یرلخرج ؟ردراو یامرکد تآ رب یرشآ

 یرانادناخ یلجاغا ویلهابالصا . راویرلراد قجارادو قیص ددعزویشپ هلج هدنجما

 نرال كل ؛. س [۱]

 سس ۷ ۵ ۸ بس

 سر سس و یی شش یک ایفا و



 یاوطح هعلقو ناملس ناطلس هدعب بولوا در هدقاطب لارق هدنلا یرکسع ناخ

 لوا ناوطح ٌهعلق وب هدک دتا تمنع هرزوا هعلقون ناخ ناملس هدنحرات 4۵۱ هنس
 یدیا راشادنرق یخد یسکیا بولوا هدنتسد كتیرانادوبق راع ددع یا هدرضع

 نکیا هدنددص كمرو ةعلق هناغ ناملس یر, بولوا عقاو هلداحم هدنرلنیبام كن کیا

 نوسالوا بصن هکرت یعهملق زعدادحا هلون رفاک مان شولقم نالوا یشادرق كوب
 هغولنوص ةملق یکو هبیرک | ةعلق یک هناحس ةملق یک بودیا زانلاب قارحا ةلق ویذ

 صالخ نشت آنرا, قو بوشتی هبهعاقوب اشاب دمحم یریزو ندوب  رلیدنا رارف
 یتشللاولربم بولوا ردنکسا دس ةعلق ایوک مکیدتارامع هرزوا ماکحتساردقل وا بوذیا

 ناطاس هدنحرات ۱۰۰۲ هنس هدعب یدتا ناسحا کی لو یحاص هحلا هدندو

 اما والی ا توکو یاو ایف هانک ی یم درع یل ناتو
 بولو! مزهنم هدنتلآ ناوطح مالسا رک اسعو یدلو رفظ بولآ نسهملق دارغوۆئ

 ةعلق رافک هدنرصع تلا دمع ناطلس هدنحرا ٩۰۰۶ هنس یدلوا قایاوسر تح

 ندحلق هل یراهللادابع عیح نالوا هدنجما بوبا طبض بولو رفط هاوطح
 النتسا هب هعلقوت هراس اک رافک رایدنا رسا هل نراناوسلو راک و راغص د

 هدعب راشم زای وند ردشملوا بس ییدمشت دادما كناشاب نانس یغوالاغج یسهعا

 نسهعلق قولنوص نكر دیک هتیرفس هرک | هد ۱۰۰۵ هنس ثلاث ناخ دمع ناطلس هب

 كنا وطح هعلق و اشاب مهار ارزو تسدب یدنآ حتف تااندمم ناطلس یاوطح هعلقوو

 كدنا رب ر هرژوا راصتخا اما كنا عامسا نراماشا مو هرصاحم ندرلراشحا هج

 نوناق ردت یغاخنس اشاپ هقشاب هدنتلایا هرک | هرزوا یریرحت ثلاتناخ دم الاح
 ۳۵۳ یتماعز ۱۲ هدنساول تحت ردهفا ۰۰ ۰۰۰ یواه صاخ كنساشاپ هرزوا

 یرلراعتبابرا هرزوا نوناق راو یسشابزوو یثاب یرحو یب یالا راو یراعت

 یللازوبو رولوا رکسع هدیزک دع كيب یل ١ هدرفس نح هلبا یراولهبج یساشاپو
 یرادرسیلوق هزک | اما ۰ ردق وبارشالا سقاو یتفم اما رداضق فی رشهلتسهیاپ ها

 یرادجابویستحمویرلتازفهعلق رارب ددع زوبحواو یرلاغا هعلقددعنواو یرادزدو
 ردق وبیراهاحیربغ اما ردراو یمادختکر شو یماغا رامعم و یماغا جارخو قیماو

 هوا فک تام



 یلچ اپلوا

 [۱1]"ندتشپ بورو افوتتسم ازم راتابورمشمو تالوک أم و .ئرل نع لزنم ددع ییا
 یرلارخ .تک جک و هتشپ بوید .هللالع اکو بوقچ لايم هلش كنا
 لءاخ زونچوا .هدنرانک شزقار رهن (راطوف نس ةيرق ) كزمديک هرجا
 هدنباج ازدلی (شوقار رهن ) و . ردییوک یبایعر راج كنيدوب یلهسینک چوا و
 تودبا رونع ندلم ما بولک ندنرلغاد ( یسهعلق كلف ) كناتسراحم اروا

 [ع]. طولخم هلبوب هیانوط رهن هدنسهرآ یلملف [۳] هتشپ هليا یسهملق-[۲] جاو
 [5]( شوتسررف برق ) ندنآ (یاجراط ةيرق)بودک لاسم هنفزط قرش هنب ندنآ
 زوبع نرلیوک راجموب ( لج هی هيیرق) ندنا ... (ایج يرق ) ندن | نوک , هللا ینعی
 لقاطب ویلزاص زاغوب. . زاغوب مانبرب مان (یسهرد نمرکد )هاب ذوق ندنآ بودیا
 [ نام رکو ناختس علق هدناتسراج هلج ردی زلزب وصپ هلجكرارفاک نوملمیلقاتچو
 یسهرد كلنمرکدو هلج یرارافک هردنمسو [۷] ح زاولکو كلف و قایو و قول وهو

 دخ ردبا,ربسا بوصت هدلموب رانفک یرلهللادابع هلم هلنا قالوا سانرم لح مات

 كرءدیا سس نراریوصت ندنجما راوص هدایپ هدنجما قلقاطب نحرلهدایپ هج ادخ

 هلج رای وک روک ذمو وز, ندالاب ( یاروط هيرق ) ندنا بودا رونع هلتمالس

 لویق راجو یلقدنخو یلوابمارش یفارطا یلوا زوی رشو ردرودو چ وا كنیدوب

 وهم راو یرلهجابو یرلغابو یرلهنینک یلانب مظعم شپو رشکیآ ررب هدنرپهو

 بودیا روبع هدتعاس ۱۳ یرلارف نیربش یلناوج راحم نیسو

 ناوطح ناما یاج علق یم نایزاغراد فاصوا

 رهج ونم ردع أف هعلقشلوآ ماع هدلي شعلا نمي ردكمد شعلا هجراحم نان

 هک ولما ندګولم هجن هدغب ردرا شما انب رانآ ٌةغلقوب بودیا رارف ندمج یرادالوا
 ناملش هدنکنج مناخبملاخ لارق شوغال یلارق هنن راکرخآ بودی لاقتنا هغلقوب

 رزلوا طولخم : هل (4] هب : ۳[3] ماو : پ [۷] ندهتپ : ك [1]
 تامرک : ض[] شوتهرف : ط ۰ شوتشرف : ب « س . ۰ سوتسرف : دل [۵]
 جراولک : ط « كإ س [۷]

 س

 و
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 بدو

 نآ لوا ناه هحنلوا لخاد هنیدوب هدلحم وب اما  ردقوب مع هدنرارکت  ردشلوا

 كرلارزو اسو كمظعا ردص بوراو هنیروضح اشاپ دم یحروک یریزو ندوب
 بور ون رله رشصا مکجهدک هبهرک او نرلب وتکم هله كم دنفا ادختک مهاراو

 صخش هنوکهنو . ندنماشتحاو تمظعو تاراد كزمیا مزب كجهدیک هنلارق هسع
 باوح هنیرالاوس می بودا لاؤ س ههه ندنغودلوا ردمو رادلام یاقنع

 رب رب هلح مکجهدیک هللا اشاپ یجلا هنالا تیالو هلب ریقح بورو راباوصزپ
 ضرع نهاشاپ یا مزب رکا مابلوا یهللاو ردیا اشاب یحروک هدکدلیا رزقت
 شوش هسرولک هتمظع تاراد وشرق هرفاک میج هنبدوب رک | بودهزوک یننع لآ
 بوروانایوس یک اشابرکب كنيدک هسرولک شودروناو [1] زورکمر, الاو  یدلک

 مریردنوک هنلارق هست [۲] بوئلوا فرصا هک كيب یمادختک دج من هنیرپ
 یسادختک كناشاپ دم ییرپوک اشاپ دم یحروک هک اقح یدنا رلهظلغم نیم ويد

 یتوخرب  شاوا ببس کمر ندجلق هل یلادخ قولخم مدآ ین كيبزوب هم نکیا
 هدننارمم نيدو هحیک لوا هله یدا هنسک كارداو صخشر و كافس لتاقو كاب

 هديا هديا لاؤس یمظعا ردصو تلود یابند روما كدهلالا قصن ات بولوا رفا سم

 یمادختک هلوا رادروخرب هله مدلاق لاج یو باتی مدآ نوغروب شلک ندلو,

 ردنوغروب زکعاد یلچ ایلوا مناطلس رایدتیا یلح مهاربایلد یس رو یدنفا دمع

 مدلوا صالخ ندنتبح ادخ دح بوقلاق رقح هدکدید كروب تحارتسا هدزس

 بولآ رامدرویب نداشاپ دمع یحروک حابصلایع

 ردیاناس [۳] یرلعالفو یراقاتق دک هش الو هرکا بوقلاق ندد و

 ةملقلزنم بوک ینانوط رهن هرزوا رج ندنیدوب  هلینامرف اشاپ دم الوا
 نولنامرف اشابدم یحروکو یرافرش صا هنیرلاغا هعلقو هرادرتفد ندنا [4] هبتشپ

 تکی حالسرپ یلتآ هدیزن ددع یللا حابصلالع بوبد کما سالا بورتسوک
 هرقحو بورو راتکی زادنا كنفوت حالسرپ نایاب ددع قرق هرجا راهبرع یعرکیو

 هیتسپ : ك [4] یرلتابضقو عالقو : ك [۳] بویلبا: 16 س [۲] زورکم : ك [1]
 تن ۵ ۵ ٩ =
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 بناج هنب ندنآ ردیکیرا لادوب ایرنکا ییرا هغهژوپ ندیک هل رلیجیف هرلراید
 هدتعاس . ۰.۰ هب

 هدنخشرا ٩۳۷ هنس یسانن ےظع كسوا ها لی

 . ۰ . تما یراکز ور زیدلب بوک ین ( هدراد ٌهعلق) و نرسج كوا ندنآ

 بونا هنیرانکانوط رهن هلزمراقیفر هلج هن بوک یرلارحم هرجا قلجاقا تعاس
 E3 ... فاصوا

 ۳ اچ ینفق روضوص یرثآ انوط هدنشهلناقم زودراو

TEES FF 

 ردنایاع یسهلکسا هیاب یرشآ انوط هدنسهباقم یسلکسا [۳] تاپ و

 دو فاصوا

 ةقنلب ) هدتعاس ۵ بوک ینوحس ٌهعلق ندنا ( جاحسم هقنلپ ) هدتعاس ۸ ندنآ

 بو نسهعلق ( هقنلپ کی ) هدنعاس رب ندا ( راسکس هم ) ندنآ ( كسوا تاب

 ةقنلب ) هدتعاس ه ندنا [4] (هشخاب ةقناپ ) هدتعاس ه بوک ین ( انوط ةقنلپ ) و

 ا ۳ وک ی ( یلتنپ هقنلپ» هدتعاس ۳ ندنا ]٥[ راوشوق

 هزح ةقنپ) و [۷] ی ( نجرا ةقنلپ ) ندنآ ( نارتروق ناج ٌهقلب)

 بوک ی ( كي

 ندو هملق شلاتس

 فصو هلج نکردک هنسازغ راووا یل كراعالق نانلوا رکذ هدالاب

 هاب : 2 < س[۳] ترایشل هل فاصوا : ك [۲] دودرا ةملق فاصوا : ل [۱]

 بس ٩ يا س

 ى وتا

ihiات یی  



 نیک تک ی eT ی ی دم زی بت OT ninim ih اد ۹ 5 1 نف

 س ۹س اط ةعاق

 نتوص قلب
 راس ینیکیرا کرولوا یراهویم رادبآ هلیوا ردناوارف یرلهجتابو یرلغاب الوا

 الضا نتن تای اہل نامز" لوط بولوا قاب ینوالجم و راهشروتک هراراید
 هرجا ںاناتسلکو هقیدحو غابو رتناتسوب كبشم هدنفارطا كرهش ویو ردزلک رفت

 نااشوخ تامغن كربلبلب نالوا هدضرا شوک یهو ردراو یرلناور بآ يراح

 اما ردرومعم یرلغاب هحرک رریو رلافص ازفا حور همدا یرلنیزح تاوصا و

 یسوشرف هدنک وا هعلق و كنانوط رمو  ردلکد نیز و رومعم ردقلوا یرهش
 .: ردیسارح یالو هقحاب

 انوط هحیهاک بوشآ راریابو رلغاد هبرغ بنا هنب بوقلاق ندنیکوووب هدمب
 هدتعاس ٩ بودک هحمرانک

 نت وص هل لزنم
 رپ هلمغالوا عاو هرزوا راب حق نه هعلق وب اما ردف وصوم امدقم هعلق و

 ردنایاک ی جاب دمعل لهس ندان وط ها ۳ هقحاب هدنف رط وشرف كنه وط

 هدتعاس ۵ ندنآ

 (۱1 داووملوو هملق

Eهدتعاس +  

 ]+[ یسەعلق لاد هم

 [۳]هغروپ ̂ بولوا راصحهقنلپرب عبرع لکش هدنرانک یسهرح یعامزآ انوط

 هدهعلق نورد ردشابن ی.اضف كسوا بولوا قلاداووو هدنک اخ یغاحنس

 یرلهناخ یلوتروا هتخحش یرادقم نسکسو یناغو یاحو یدحسم رو یماح ر

 یمهحابو غاب اما . ردراو یراصح مد ردق یللاو یرادزدو یرلناکد ردق یللاو
 عیچ ىح ردناوارف و دیذل ندنکیرا هغهژو ییراو ردشعا نیز یاهج

 هغزو : دل « ,س « پ [۳] ی هعلق لاو : پ [۲] راووقلوو : كد . س « پ [۱]

 س ۵ ۷ تب



 یبچ ایلوا

 تیبا ریشمش همعط یتسهلج بویمرو نامزو ناما: یک یلوا هرافک هلح بودیا
 ۹ يزف كلارف شوغال هدرصع لوا ردیشعا حتف هلبا جلق هدرا هعفد

 هعاقو رلپارمس تاق ردنا تاق هدهعلع جا الاح . شعا یتخت كرتخا هزیک اپ رتخد مان

 مس رب ,هدنرانک انوط رهن ,یمهعلقو . راو رلبلاع رصق نوک انوکو رلهاخ ,ناویدو

 قدنخ یمهعلق نامرک قآ هیافلاةیاخو ۰ ردارغ یانب یدادش رب عب لکش هدرب
 كنیراراو دو ردهلجو . ردراو قدنخ قیمت درو ناشن ندایغ هاج یعبد كونب ی

 عارتخا رافرصت نوک انوک فاسیانب زامعم داتسا يرلشاط الح هعو نالواهدنزو

 راحاخو راقارب ندشاط بوق هراوبد هلا تعنص ررب یراشاط نوک انوک بودا

 ینعرق یرلهبیجح و هبیرغ لاکشا هنوک هاو راهلعنکساو راقارب هردنالفو رلتزوصو

 نت روص نوک انوک هتیزون یراوند هملق هللا رلشاط ءاتسو یوامو یزاصو لیشیو
 صوصخ هتسهعلف صحو اخ هدناتسبع الاو  ردقون ات ت مکشعا

 اراد تولوا اتن عنصم هدایز یدیمهعلق نکوو روك ذمو اقا ران وم ربع زاک رب

 هل ... لڅ هدنجنا هملقژ  ردراو یسویق ... هلح و رذعدآ زودی یعرج زادام

 لس یا ج دن هلحو ردننرحاف "هم چ وا هل و نیملسم

 .لالعو یهواز رو یعماح ناخ ناملس رب  ردرلوا یلوتروا هتخ هردنش اار

 ردرومعم یراند,نادندو یرلجر اما ردراو یسهاخهبج یرادقمتافک و یرابنا

 نیک وو ٌهعلف شوراو فاصوا

 عساو رومعم یلهحاب یوروا هردنش ددع ... هلو هلع ودع ... هله

 ۱ ر ییماح ردیارحم ... هجو ردرلیارس

 و, لجو ردارفم نالا ردم ددع ... هلحو ردیرلدجاسم هلحم هلو

 ردناشیورد ناکقیرط بابرا ءاقاخ ددع .,. هلحو ردنآربیپو نالفط بتکم ددع

 pA یاریینامهم ناخ ددع م.. هلهو ردناتسلد ما ددع ... لجو

 ردقو .یناتسزاز اما . ردنافانصا رازابو یوسراح ... هل و

 س ۲ 6 ٩ —



 نکوو ٌهملق

 هزذنتش ایارس عنصم یانب کر اک ییافوفو یاستحم ددع شعلا زو كسب یعالابو

 یرلنزورو نیشنهاشو یرلزوب كرلاساز تویب هل ؟ردرلوا عتساو لوتروا هت
 ددع یلآ هلح و ردنامل اط 4 هسردم کیا هلحو ردرطا هانوط ره هنفرط لاش

 ردناربقف ناکقیرط بابراهیکت ددع ... هلجو ردناوخدحما نالفط ناببص بتکم
 هلحو ردماح ددع ... هلو ردرانزحم ددع ىللا زو هلحو ردناخر هلو

 ردک اپیرافاقوص وراقو شوق وو ینشآ شوفوهلحو " ردناکد ردقشقل آ سابقلا لع

 قولبا زنکنا رهش هه نایرد

 بوبحم ندنغودلوا فطل یساوهو بآ الوا 2

 ردقوحیرلمدآ ندتما یاحلصو ردفانشوب ةلح یقلخو . رولوا العا یسهبوبحمو

 هلبرانک انوط نددارغلب . ردراو یرامدآ .ملسو ملحو قولخ تسود بیرغ تیاظو

 انوط اما ردقوب رهش نادابآ و رومعم رب هلبوب هجحنراو هنیدوب بوک سوات
 نیدونو هرکص ندنداراو هدنرانک انوطو ردقوح رارپش نادابآ یرجما ندنرانک

 هدا هدناماو طفح ادخ ردقو هدهملقنتم یکقولبا هرکصنددارغشو نوغرتساو

 ربمعت وسهملق بولاق زآ یرلتارفن هباقالوا لیا ۸.۱ بویلوا دحرس یسهلق نکل
 ردجاتحم همسمرو

 .. ( ابب نونحم ترایز ) ندنآ

 دنا ه بش, بناع هنی جلا( بایخا هلج بوق اق ندنآ

 نیک وو ٌهعلف نیتم یان ین نیکم هاکراصح فاصوا

 یزقلارق ولصال وب ندنرللارق سورکنا یسناب ردلکد ... هحنیتال ناسل

 هناخنایلس هدنحرات ٩۳۷ هنس هدعب ردابیز هعاق نیربشو منصمرب شعب انب نوجما

 ناخ ناهلس بولآ رافک هت هنس یسک بورو یرارافک هسک ها هرو ةعلق وب

 مدہم ندیوک پوظ تامدص هکود هکود ٌهعلق وب هت نکر دیک هنحتف یمهعلق نیدوب

 شیورو مالسا رک اسع ندرارب زادهنخروب  ردیهابو صاظ الاح یرار, نالوا

 جد ۲:8۲ جت



 ۳ هم

 قولنا هملق لاکشا

 کر دنیتم ةعلقرب ام هلوط رب عبر لکش هرزوآ یلاع ةهتشپ رب هلاوح هیاوط رہن
 مدآ زو زوقط رادام ]راد یعرحو راو یرلمظع هباط ددع درود هدنفارطآ

 كو یر راو یسونف ددء کا هلحو ردهعلق ج یوق راصحو بعصرب لماک

 ردوبق لوحوک یریو زنا هنتسهملق شورا. ینشآ فوسشکم هلاش بناج کویق
 دف نا اهن یربو کا نالس یرب ردراو عماح کیا قحنا هدهعلق ونو

 م واعم یکیدیا یسانب كمك اما راو یا فطل رب هدننرق عماجوبو ردکناخا
 یلهفص درودو یلهنرق کیا ؟ردانشور ما رب اب بوخو اوه شوخ اما ردلکد

 فاکم ر هدنکوا یعماح وشراح هدهعلق هرشط ندهعلفوو" راتب نشور ما
 زرنلءولج هدنوب [۱]ناقداصو نافراعم بایراو ابحا هل راو ینهناخهوهق هاکهربسم
 ایوک ناخوب كرېش وب ردناراجم ناخ فلکم رب یفرط رب كنءهرومعم هناخهوهق ویو
 هناخ هوهق وو ردراو هناخهوهف فلکم ر هدننای ر هنب كناخ وو ردشاتسزازب

 اتت رکراک نکل  ردفرح لها ناکد ددع زوب کیا هلح هرزوا یهار هاش

 یتماح كبد نکردنک هدنجا وشراح وو رونلو یشره ما ردقو یناتسزازب

 قاقوز ون هنبو ". ردنشور عماح رب كلام هبهرثک تعاح رنلق تقو چوا اما راو
 ثانح بآ رب هدنکوا ییماح كب نالسرا" هدنجوا ات كنوسراح روك ذم و هرجا

 یغاشاكید ندقلرا زعوو ردنغارازح هلرهش شرط رب كعماحو و راو یبهمشح
 ینشآ كبد هللا لوب نالوا هدنفرط غاص كنوسراو  ردک هیهلکسا هدنرانک انوط

 اھ ااا هو ادوستمآ | یکم ماجا لا بود
 هجوراقو ید ندناو یدحسم كب طصم هجهتوا ندناو یعماح كب دمتم كوج وک

 هبصقو هبسجوورتمهبصق ردولوب ولوا ردیک ءرمشط كلرهش همون یدجسم الب هرق
 ردمظع هارهاش كسنا هجون هفرط یننق لصاما هکشراوط ٌةعلقو هبسع

 ناتسرامع شااتس

 ریز هلو ردنیکر شم “هلع شو نیملسم "هل ییا نوا هج شوراو ینشآ
 ناقداص ناراپ فراعم بابراو : ك « س [۱]

 بس ٩ ۵ + س

ils ik eha a ae a حب 



 قولبا ٌهملق

 انوط یعند راهعلق هاو ( یاکول ٌهعلق) و (خیاب هلق ) و [۱] ( هغ روغرغ ةعلق ) و
 میدق داتعم اما راورلهعلف ناياع هدهدصب هفابسم یمیکو هدنراسیو نی كنيرانک

 كمما ر رحت نيرافاصوا هعلق هحنعا لصاح نقلانعو نقللاقحو نیقلازع هرزوا

 روبع بولوازجام یخدندنرب رحم پودیا اشا ندهقرالآ یرلهعلق هج هلیغالوا معاد

 یرلشاب هڪ و هغاب ندغابو هغاد ندغاد هدنرادحرس ندوو ارز . كدردیا

 هدتعاس ۳ ندنسهقنلب [۲] هرطشن وباب روک ذم اما ردقوح راهعلق هدرلهلکسا

 قولبا نیتم دس لق ینمب قواهروس یان لثم فاصوا
 هیصق رب .تسانم هنمسا هعلق و هدکسيه تیالو اما ردکعد ... مدال ناسل .

 تاذلابهدنشرات ٩۳۷ هنس نکل | دیسان یرللارقسورکنا .رارید قولوا هکردراو
 هلوتقت نیکی :لوبقم هلن ر کیس ,هلس نوبت نعمرق و نک, هال نوا ن حاب
 هعلق وب رافک بودیا مظع كنج نوکر, زوتوا بودا مظعم رادرس ینا ئاپ هاربا

 كنبرلکدلک هلتداعس یرلودنک ناځ ناماس ةسفنب هرخ الاب بویلوا یلاقجا كمررو
 هلام نکشمد مهریو ةعلق هناخ نایلس راجو فرصا هجندیا عایسا رافک نسهزاوآ

 هیهسک هدنفرطر, بودیا حتف هليا ناما ینفرطر, كنهملق بویلوا یضار ینج دونج

 هدناتس راک الاح ؟ردشلزوا یدمت روتاص رب بوملیا شیورو هلبا مظع كنجرب
 هرزوا ناخ ناملس نوناق الاحو ردناتسود ناتساد هدن رالبد یرارابتخامدوب دج رس و

 ندنف رطیرکسعنیدوب هدنغاریوط یغاجیتس مرا غاب هدننام مرس هدننلایامدوب ةقلفوب
 مشتخرب, ندنرلافا میدوب هدنسهکما ردکلنیممازلا هبا كوپ نوا رونولوا ۳۹

 یفارشالا يق و یمالسالا خش ردیا تموکح هلبراکتمذخ کیس ی اغا
 فیربش هلیسهیپ ها یللا زوي ءرزوا نونق و ردراو قفارشا راک .نابعا و
 رف یللآ زو و یرادزد هقلفو یر اخ کو یرادرس یسیرحسک نیدوب رداضف

 یدیو یماغآ رامعمو یادوبقو یمادختک رهشو یرادجابو یستحو یراصح مدم

 راو یرلاغا هءلف ددع

 . هرطشو اب : ل [۲] هف ورغرغ :* 1

aR a sa 



 یلج ایلوا

 جاغا هللا قالوا ندنمزاول مزلا هعلق و هدعل ردشعا مدهنم بودا حتف اشاب سر

 شعویلوبق رب عب رح لکش هدنلحاس انوط رم ردشلوا هعلق رصتخ هدمر ندهقنلپ

 تیافکو  یراصح مد ردق یللاو یرادزدو ییماحرو یرلهناخ یلوتروآ هتخ ردق

 ردشاب یناضق قولبا هدنکاخ یماول مر یندو راو یرلهناخ هبج ردق

 هدعدق نامز ردسهعلف [۱] كومرک یمسا كنسهعلق زیونکو هدنهاشداپ 4اخرتفد

 یرلههکتو یرلبتکمو یبهسردمو یرادجاسمو ییماح هنب الاح شا رومعم

 عاب یخد كلو راو یراناکدردقتافک و یرلن زر هدنشاب هلکساو یرلناخ , یعاحو

 .. [۲] هلکمسا فیطل تباظ یماوهو پآ و ردنوزفا نددح یربگاو
 ردرلغابو ۳ هاکهربسم رادا وه یس ونج كن هملق و ؟ردلوا یزکنا رهش ۳۹

 هرهش وب ندنرانک ات كنانوط هدنک اخ یعاحنس نیدکس فرط وشرق كنان وط اما

 چ نر كن آ [۳] 3 هعلقوب ردشلوا عقاو یبهقنلپ قوطو هیوشرق وشرف
 - ردشلوا مالقا هنل وق نیدو تها تولوا ران هدنشیاب

 خیام ن

 [4] هرطشن وب اب ةن فاصوا
 ردفورعمهلیمان هک رشم نزلوا:الخ . ردکع,د یبهعلق. یرق ... هحنبتال ناسل

 ردیحتف ناخب ناملس هدنحرات ٩۲۷ هنس یخدوب | راررډ یسهعلق: ... هدسان هاوفا اما

 نیو یک اج رو ردقلاداویو هدنغاربط یغاجنس > ... اشاپ سر یراص. تسدب

 ردق قرقو یرادزد ردشاب یماضق قولیاو ردبمالقا یلوف هژیتق اما  ردشیما
 رب قنا , ردلکد نادابآ و رومعم ردقلوا هدانوط بلیبهقنلپ  راو یراصح مدرع

 (۰) ۰.. ردراو یرلکچهناخ .یلوترواهتخحتو یلتمهرک ردقزویو ییماح
 رام قوح هدراتمسوب نکردک هرجا راشاطو راغابو رلغاد هدتعاس ۳ ندنآ

 [*] ( هحوزع هصلف ) و ( یرو ٌهعلق) و [۵] ( كنیوف علق ) الثم ردنایاع

 هرطشوباب : [4] ندهرکص : س [۳] کسا :ط «2 [۲] كومرک : پ « ك «س [۱]
 هچوژع : پ .هجورع : ك ء س [1]كنوق : پ [*]

 راو قیچآ رطس کیا (۰)
e EA تن 



 تی ی تا یا سنی تن سا اا تا ی

 ن داراو ةعاق شوراو

 ردرلغاب ایارس یرارزواو ردراغاد اص فرط هلبق ... قدنخ اما

 رازووابونولوا انب نتم تباغیاحلوا هلبا قالوا فوخ ندنفرط رلغاب كن هعلقو و
 هبهعلق ندف رط وب ادیب یراقدنخ قسم اف همسک مظعو .ردراود نللاق قایا

 ردعدآ . یعرحو درک ادرک كنهعاقوو زعاراک سیرتموغل اللصا

 نداراو هملق شوراو فا شناس

 هناخرارق ددعشبو ناملسم هلع ... هله هدنرانک انوط رهن

 .هحبل هحاب اشاحعساو یاقوفو یناتح ددع ... یلوتروا هتخحن ابارس هلح و ردنکر شم

 ردبرادجاسمهلمددع ... هلحو ردنادهازو نادیاععماح ددع ... هح و ردرلوا

 ردق وناملع اریز راردیاتیاعر كب هباملع هدرهشو ردنارسفم هسردم ددع ۳ هلو

 ردنارسپ ةشوك رکج موصعم بتنکم ددع ۽ هلو ردراناستشکو راجت اینک ا
 ناخ ... هلحو ردنات-ناح ماح ... هلحو ردنالادبا قیرط لها ةنکت ... هلحو

 قوس یوسراح ... هلحو ردفلکم یلاخ یهدنشاب هلکسا ادل اما ردناراح

 یرلعاتم تمیق یذ كراید عبج هس نکل ردقو یاتسزاز اما ردناطلس

 رونل وب تمیقوف

 نداراو زیکنا ریش 3

 یه وب و وب ردفطل تیاغ یماوه ردقوح یسهحابو یناب لرهشو الو
 علف ددعا یهو .یغامتسا نیدکس-قرط ]٩[ ۰ وعو کنان وطا کک ر
 .. ردنایاع لزوک هلسوق

 كدک- رلارق یلهحاب یلغابو یلریاب هبناح وراقو هحمرانک انوط ندنداراو وو
 بودنک تعاس ٩ هبرغ لماک كجا راوص تابح بآ و

 زر وک علف فاصوا

 تسد هد رصع ناخ ناملس .[۲] ٩٩۷ هنس ردکعد وص ... هدراح ناسل

 .؛ب «2 «س [۲] رول وا مام انعم زسقبجآ هسليقاب ردق و قىچا هداه کید [۱]

 ٩ ۲۷ هنس

rm E اد err 



 يلچ ايوا

 نیداراو علف ندنآ بودیا ثکم هدنتلا یسهعلق قولنا بولک هلحملالع بولوا

 هد « یعدالوا حتف نیداراو یمانای هشتآ و ید » هدکدتا ماخ ٹکم هدننل آ
 هباوهرافک كم هڪ بودبا تباصا شتآ هنسهنیزخ دوراب هدهعلق ۸۱ یلاعت هلل اصاب

 كرافک اما رورود بولوا رادهنخر احماج یراراویدو طاح كنەعلق بولت نارپ

 نوا ناخ ناملس ناه رازامهراو هنناب مالسا رکسع ندنتناتم كنهملقو ندننرثک
 هنیراهتف رفو هنی رایگان وط هراپ زو زکسو بوزای رایزاغ یدک ندرس ددع كنب ییا
 زوبحوا نرتکدادماههعلق ندفرط وشرق كرافک ادتبا بودیا رادرس یسر ناملس

 بوزوشود ربسا یادوبق مان یروطپ نالوا یرلرادرسو بودا حتف نرایک راپ
 یبدنکكناخناملسرافک نالوا هدهعلق نورد ناه هحنل وا ربسا رافک: ردق كس نوا

 نیدکسوشرف,بزو هللا هرو ٌةعلق بوبد ناخناملس یا نامالا هدننوک یبحندب كنوک

 [1] ندکس یارضرب كس بورك یراذک هلنا ناما حالسیو نایرع هنیرافرط

 دیهش و یرلافآ یرجیکیو ینرادختک یزجیکی هلو رلیدتک رارفاک نیدی
 تامزاول مزلا هل كن هلق بوردنا نفد ناخ ناملس یرلادهش هلحو یرلریزو نالوا

 زوببودیا یصاخ یساشاپ مرس نتموکح كلهملق بوروک نیراتامصو یرلتامهمو
 راصح مد كس یاو رادزد یراقوو رادزد یتشاو رداضف هاب هب اب هخا یللا

 نامآیسادنیتک رهشو یرادجابویستحو ینیماو یریادختکو  یرادرس یرحیکیو

 قولیا ییاشاپ مهاربا مظعم رادرس بویوق ناک اک نسهناخ هبجمیج كنملق بودیا
 جاحیم پولآ یرکسع لاثمایرد هلتداعس تاذلاب یرلودنک برردنوک هنحتف یسهعلق

 جوا یسهملق ما هدنرانک انوط رهن نیداراو ةعلق هکاقح اما رلردک [۲] هنساضق
 1 ردعدق هعلق بعص یدادشر سدسم لکش هرزوا لام هتشیرب نفع هباس

 هلح راشعا ریرحت وید ردشهلوا انب ورب ندننامز یعور ردنکسا .راحم ناخروم
 . بناحو نوزوم یراندب نادند هلحو راو یرامظع *هلف ددع یدب

 یرلوا قجآ زسهحاب یلوتروا , هتخت زوکیا هل هدراصح نوردو راو یسویقرپ

 . ۰ ۰ یرارابنا لالغو یبهاغهبجو یعماج ناخ ناملس ردراو
 هنسازع .:. ك س [۲] هندکتس : .ك « س [۱]
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 نداراو یرت عاق

 ا ری کن ےک هج فازا

 تیا کیراو یک ا ندنناحودع ردقوج تباغ یسهحنبو غاب كرهش وب الوا

 ردقوچ تاغ یرارجانو یرابجاح اما: ردقانشو هنب هلح یقلخو ردروهشم

 یبهعلق [۱] هلبوق هدنغارپوط یتاجنس نیدکس, یسیرشآ انوط وشرق كربشویو
A a EYA,رلغابو رغاد بوقلاق ندرپثو ۱  

 انوط هبرظ بناح كرك رلوص تایح بآ و رلاضق زازنح نیزمو رلارق رومعمو
 . هدتعاس ۳ هحمرانک

 نیداراو یر یاع ترهع هعلق ینهل نردودس دنلک فانص وا

 وب  ردنک هنسازع یروبط جاحیم ناخ ناعلس تاذلاب هدنحر هام ٩۳۷ هنس

 د.زو ود ردلکد" لوقعم كمتک یرلیا بوغارب هدورک ندا حتف یندازاو هملق

 یزبزو یلوطا آ بود مظعم رادرس یاشاب مهارا لوتقم نکیا لوقم معا

 یرحیکب هدوازنکسقرقواشاب سایآ تلا ریزوو اشاب یطصم ینا ریزوو اشا مارهب

 زالاسمس هال رله امس كولي یک تزودو یجحهبح هدوآ نواو ی وظ هدوا نواو

 :. هدنلاوش ۵٩۳۷ هنس ینداراو ٌهعلق كرءدبا لحام یظو لزانم مطق مظعم

 نالوا یادوبق هلق قرلوا مظع كنج هحک یذب نوک ید بوبالثاب هبرصاخ
 هبهملق هلرایک یرب ندانوط وشرق یرکسع كيب زوب لاض نید مان لا یروموط
 كنهآ کنج زونه بوق هبهفلق یرافک هل هديا هدیا مظع كنج بوک دادما
 نیرجافو نعالمنالواصالخ ندغس ناذند هدنختفیسهعلق (۲)نمنالسا امدقم راردیآ

 هرک شعب [۳] نوکیدن هرزوا مالسا رکسع بونابق هتیداراو ٌةعلقو هلخ نکرشمو

 هتسب یاو بسا یعالسا رکسع كنب هم بوصپ راسرتم بوق هرشط ندهملق
 بودیا شمش ةنعطیرانایزاخ كم هجا و رز دن بسا ینایژاغ كرب هو هتشد
 . ننافایرخلکیجواو كج ادفتتکآ ددع یدب ندنغاح وا ییرسنکی ءدنآ جوا"لطاملا

 نوباه عبس یعودالوا"حتف هفلق بولوا ددہش مالسا رکسع كيب هاو ريزو چواو

 هدنوک یدنآ :[۳]نیمقالضا :. س (۲) هلوق : ط «س [۱]

 ۱۰-- ۷ : یاچ اقوا 6۵.



 ىلج: اوا

 ناشيوردةىك.. .هلحو ا ےک ۰ ۰ هلو ردنالاعةسردم ۰۰ ههو

 رب ۀدنورو هدنیآ ناخ ..۰ هلحو ردناج تحار ماح .۰.۰. هلحو , ردناشیراد

 زد الاغشا لها ناکد ۰ ۰ هلمح و ردق و ارم نابراک اما رداراحم

 ۱ نیمقنالسا رمث تاک رکنا رث هج ناب رد

 ۱ لس هعلف هدلم یتاد شرف هانوط رم هس رم هدنسوشرف ان وط كيهعلف و
۰ 0 ِ 

 ِ . ردنایاع

 هغ ولراق هملق فاصوا

 oy هس ردند رللارق سوزکنا یساب ر ۳ غ هدنبسال ناسل

 نکیا هعاق ناتمتیاغاما ردصتف كب یاب لوح وک هداز اا یخ هدوب هدیناخ نایلس

 هدنرانک . انوط یخدوب , ردشلوا ,راوتسا راصح هقثلپ بولوا .مدهنم اجماج حتفل ادم

 نیدوب هله یرازاپجابو یحارخو ردکلنسا یعالقا نیدوب هدنغارپوط یعاحنس مرس

 نیدوو یر, ادختتک دیتا یساضق نتداراوو روللوآ طض ندنفرط یلوق
 یربع .:ردراو یراصح مد ددع یللاو یرادزد كنهعلفو یرادربس یبیرجهکی

 ...هلجو : زدک رمشمهرفک هل جواو ردملسم هم . .. هله ردقو یراق اح

 ۱ ۱ لمکمو فاکمو نیزمو رومعمو عساو یلوتروا هتخ هردنش ابارسو یناقوفو یااتح
 ددع ..... هلحو ردرانلوا رطان هیانوط رهن یرلوا لوبقم اما. ردراو رانادناخ ۶

 ۳۹ . هدنجممآ وسراح الوا ردبارح

 اریز ردقوح یرلتعاج اما: ردیرلتک نم هلحم ددع . . . هله .ادعام

 هلو , ردءهرزوا ترفو یراتعاج كنزلعماوج هلا قالوا هلکسا ردنبو یبصم قتلخ
 ۱۳۳ تر 5 محو جراد ااا و ااو مردم ود م. منم

 رادناشیورد ةکمهناخنامّهم . ۰ . هلجو ردناکدرووخ یرلمالغاما ردراوفاوخ دما

 ناراحم نا ۰ هلجو رداوهشوخ ماج ... هلحو ردقو یسهاخ یولوم اما

 رقنافاتصا ناکد یوسراج ددع : . . لجو ردناکجاوخ

 بس _ رفت



 مس بم

RET, eRe فوت 

 هقش و رف هبصق و

 ةسردم ییا هل و ردیرادجاسم هلحم ددع ... هل و

 هلحو ردراو یناوخ دجا نالفط بتکم ددع چوا هلحو ردراو یاوهتخوس
 ... هلحو ردناتس ناح ماج ... هل و ردراو یراناشی ورد هنکت ددع کیا

 ردناتسرازاب یوسراح ددع ... هلحو ردنکرزاب ناخ ددع
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 همش ورف هبصق زیکن ارهش ناس رد

 نزن کالا براو راوزو "ران یضحو رعاغاب قلخ هلج
 مرسو و ردحودع یراهبوبم ندنغودلوا فطل تباغ یماوهو باو ردیرابم

 تمینغتیاغ یسهطبر هشورف ویو یسهیصق هسجوورتمو یسهبصق هسع هدنغاجنس
 ندنغودلوا لصاح وشراق هشن وک یعوزوا هقشورف .ندنناح دم ردرلهدللب رومعمو

 (:۰.. زدروهشم یسهنشوو لاب ضاسو ردروخ شوخو" رادبآ و ذیذل

 هدتعاس ۷۰ بوشآ نسالبپ هقشورف بودنک هنناج لاش ندنآ

 نیمه الصا نبتم هملق ین نیماراد فاصوا

 ردکعد یمهعلق شاط ...  "هحتال ناسا ردنسانن كنرللارق دارغلب

 یب هنسو هنس ییدنا حتف یدابآ تشم دارفلب ناخ ناعلس !هدنخرات ٩۲۷ هنس

 هحنیکرب بودبا هرصاحم ٌةعلقوب هلب رکسع قاحنس یدب كبیلاب كحوک هداز اشاپ اح

 بوبوق رکسع افوتسم یک کرک هنجا بولآ هفرصت ۀضبق هملق بودیا رارفرافک
 فارق نادا وابفک اج یان مر الا . راررهنوک ها نا نرخ
 مظع یانوط رهن ( یسهعلق لاکشا)و رذنتبابن یساضق كربا و ردکلتیما هدنمازلا

 نتم دننو ناصخ نصحر یدادش " شلوا عقاو هڪ ال وط حب سم لکش هدن اتکا

 ددع .. هلحاو رده... هلو ۰ راو یوق ... هلح و ردراوتسا نامزکرب

 ددع ... هل و ردراوا لمکمو فلکم قاقوفو یاتش نادابآ و رومعم یلوتروا هتخت

 رهزاهواز هلحم .. : هله ادعام ۰ ۱ : . ۰ ودرلعماح بارحم

 زاو قىچا رطس ییا هدارو (])



 يلچ ای وا

 [۱] هسچووفیغ ةبصق فاصوا
 .. یماضقو ردقلداوو هدنک اخ یعاجتس مربس هد

 اح ۳9 زدلب ۰.۰ یرادرس یرجیکیو یر یک اا
 هلحم یدب هلجو ردرلارخ یفرط هلبق و ردرلر یلهحابو یلغاب و یلرباج و ۳
 یلوترواهتح یناقوفو یناتح ددع كس کیا هلحو ردرلهرفک ٌهلحم چ واو نیملسم

 ۰... هدنجما وسراح الوا ردارم ددع ... هلحو ردرلاتعر توبب عساو

 ردقوح یراتعاج اما ردیرلدجاسم هل .  ... هلج و ییماح
 ددع ر هل و ردناربسب بتکم ددع چ وا هلو ردنالاط هسردم ییا هلو

 ردنارک ادوس ناخ ... هلحو . دانشور ماح ... لج و  ردناشیورد هاقناخ

 ا ی کو درو و
 لهاندتما یاحلص رنک هلا تراح بوند ( هللا سبح بساکلا ) یقلخ هلجو

 ۳۱۶ انا تود خم مایا نادقا نر قوب نوت ل
 بودک هحنکنا یرلغاد هقشورف تعاس ۰ ندنآ ردمدآ

 هقشورف مرا عاب هبصق شیاتس

 .. یساضقو ردقلداوو رکا یعاحتس مرسهد ا

 سودولر هدنند یسالس هقشورف ییاتسزامعو ردراو یاعاو یرادختک و یرادرس

 یرلغاب یتح - ردرلغاب یمهعلرابناوجو ردسارح یسهبصق هسجوورتم یرابناح

 نددارفلب هلبا قالوا رلغاب ابارس یرلغاد هقشورف شمقج یرلیا یک نوروب رب
 رزورشع ددع كسب ترود یعرکی هلجو  رونیزوک یرلغاد كنبرلغاب هقشورف

 ترودو ردنیملسم *هلحم یراتارامع هلح كنیرهشو ردشع وط یرلغاد یراغاب
 ردرلانع نادناخ رومعمو مساو یلوتروا هتخ ددع . ... هلح و ردنیکرشم *هحم

 ها: وچان ددع . ... هلحو ردراو یرلوف هطرو یلطانف رشیکبا هلج و

e 

 هچووغرغ : ك « پ [1
 راو قیجآ رطس ر هدارو (*)

 وجس ۲ ٩



 یسمقبج4ل » هرزوا كمتک هنلارق هسک كف وم

 هد دول بتوز تک رامدآ جرو جيلا هدیدح رس کرک ۱ هرس بودک هیرک |

 هس وه بوشولوب هلزجرایدنفا رابک نایعا هل بودیا سوبتسد " بوید زرشولوب
 هلا هللا مس بولا نرلماعناو ناسحا هع و ]1[ بوشلادو ود زورهدنک هجم

 زمکیدتک هنلارق هس هدنش الو سورگنا ندنا هنس الو EE قددارنل

 ردا ناب یراقاتق
 بودنا هجو هلو هلعادخ درود نوک یگدرود كدع ۱۰۷۵ هنس الوآ

 هنر رکراب لزم سآریل ١ بوبوق هدنناب اشاپ یا هلمفل غا زی راقفرو مادخ راس
 بود لا رع  الکوت توک یءوص رهن نددارفلت

 ۱ [۲] هقوو ٌهيرق لزم
 زدلی هدفرط غاص بوغارب هفرط لوص نلوب یسهبصق هسجوورتم . ندنآ

 بودک هرجا مرمس یارح تعاس ۷ .هنیناح یراک زور

 ربا هصق فاصوا

 هطبر ویو رداضف ها یللا زوبو ردقلاداووو. هدنک اخ یماحنس مرس

 باس یراهجابو یرلغاب هدن-ارحم مرس یباح هلبقو ردراریاب یباح زدلب كنابیز
 ردزلوا مساو یلوتروا هتخن . ردق كيب کیا هلح و ردهلم یلآ هلح و ردرپ
 .. هلخلدقام توقف هیت یخ هن ردا اک ۲

 هک ددعا کیا هلحو ردناو هتخوس هسردمر هلحو ردیرلدحاسم هم ددع

 هڅو ردناتسلد ماج ددعر هلحو ردنانص کار ددع چ وا هلحو ردناشیوزح

 ددعشُم_هلحو ردیرلتاربخ كنندنفایدّیع ظعاو ماحو ناخوب عردناراجت ناخددعرب

 بونک هلت زا یهو "ردزاتسود بلغ تیاغ لو ردرلناکد یزادقن تیافک
 راق وم هدنکنا راغاد بوق ندنآ زدزاهسک ار ت هاش و
 بودنک هللا رلارخ هدتعاس ٩ بوک

 هق وو هن رق لزم : پ [۲] بوشلعادو : ك ؛ س 1
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 ۰ ياچ الو
 يرکا و هلوک رب و كروک رومس رب و هارجرخ شوغ هبیک رب بود کا
 ناسحا نرارما یررقم اشاپ دمحم یماشاپ هرک ا و نیما يررقمكنساغا یرجیکی
 . سوب تسد هدک دیدتک هل هب هسک بوشنب هیاشاب یا ]1[ هعدوب ندیرک | بودیآ

 بودی يوب نفرش نسد يند هلزمدنفا ادختک مهارا بوقج ءربثط بودیا
 مرر وش اما نسردیا تحایس لمکت كدم روک نالو. هتشا مايلوا ردیا

 ردناتسرفاک رب زمکجهدیک مناطلس هدک دید روتک هلب یدحا شیورد یلاخلخ

 بودیا فالتسم دب رب هدااتسرفاک هیلوا ردناح یناسارخ ر هسیا دهحا شیورد

 رنامه هلدید یا مایلوا نیرفآ هدمکیدید هربتک نبش رب هنضرع لنماشاپ یا
 یار, نسکس ندنشاب لآ نسا 2و هسر :دیآ عاضوا دب ر هوا قشا یدک

 هلونهدک دیدروتک هلس [۲]ینارت ابابویدحا شیوردناه هللا طیروطیض بویلبا ریزعل
 راناسحا ردق وب بولآ نررقم [۳] اشاپ و ینلاغا یرکا ندتلود بحاص مدید

 یمافق روس باوا تاق ررب زعدنفا ادختک مهارا نام هدیکیدید يدتيا

 نوتآ زوب و رداح YJ] یلهسومان عنصمو [6] هلحالس رب تآ رو [4] هکر وک

 يقم هلبرطاخ بیطت كمالوا هنساشاپ و هنیرلاغا هرک | [۷] هليا راررقم راس و
 | ےلس یاک كزمدنفا ادختک مهاریا بوزاب رابوتکم یلدک اتو هیت وید سلوا
 یتا یمالنم ودرواو انا مهاربا هسوک یمادختک رابجوبقو .یلج یخو ,یدنفا

 رادرتفدو اغا دوم یاب شواجو یدنفا كب ییطصم یردار مظعا ردصو یدتفا

 . ناسحا رلابشا نوکانوکو رایادهررب یریم وید ردک هم مالوا زع رلبدنفا اشیدحا

 یا نوکلوا ی هند هنرکشلا مدلوا مدآ لمکم و فاکم ۸ بودیا

 هنیراساچ هجم هلغ یلج الوا  یدتیا هینت تلود بحاص بورغاچ یربقح اش
 هتسیدبكمرامالغو يدريو فورصم جرخ هسیکر, هریقح بوید لوارضاح هکمتک
 وليام رف تل ود بح اص مغاطلس مدنیا .ریقح ,بوریو شور لار ددع شیلا يخد

 لاو کاور یار 4 47 تعدو : س .مدنندو : ۵ [۱]

 < پ [۷] یلهیسوما : ك ‹ س [1] هلیحالس : ك [ه] هلیکروک : ك « س [4]

 ہلا رلابشا یاوارق ك : e س



 یشیلک كناشاب دم هرق یا

 مو كناضمر هام [۲] ۱۰۷عهنس هدعب كدنا رلافصوقوذ یآ ترود لماک بودیا

 یاقنعر اشاب دمت هرف یا ها هاب یتلایا یبا مور ندنفرط تلود رد هدندنع

 با نونا نا نوجا كدتک یا هنیراتداج خم اس زافو لام تاس لا
 و نس اشاب هه ردنا مظعا ردص هدقدشلو بولک هلمالا همظعا ردص هددارغلب

 لمکمو فاکم یقح اول و مياوتویوباق زت كرك كستک یعیحاهنلارقناما هلتفایق

 نالوا دش هدیار رہ و كناشاپ یلەلبق نالوا موحص هدنتلاهعلق کی بود زود

 یلعرادرس نالوا موح رع هدنیدوب و كناقا اص یماغای رحیکی و اشاب لعاسا

 كناشاب لىعاسا هرطاب هرطاح و اشاپ نالسرا ناح نانلوا لتق هدندو و كناشاپ

 نراهالک هرز خر وز نرلحالستالآ هل ندنراتافلكراناربم ربمو رلاصا یربغ و
 هج نراقاطوا و هک رج فلکمو نرلیناوا شموک و نوتلآ یرغو هاخ هبج راس و
 بابسا هنتیالو یلارق هسم بربتک هنیرب یهاشداپ ضرع بولآ نوتاص ندیربم

 بانجاکس هني  نسهمکح ما ندعآ ج رخ هسک زوب شب تزود بودک هلماشتحا
 هزیک اب و كاپ هدنجما لرکسع ندفانصا و ردنا ناسحا نفعاضم فاعضا كنآ هللا

 یدح رسهحب بول ونا و وشز هدنغاح وای حاتسو نس و روتک رلتاوغافراعم بابرا

 ےدنو ا حابس رب رار دال وا یلاشاب دمحا .كالم هد زع ای مر الح نسزملب نلاوحا

 كي هثسک لوا نلاوحا راد رس لوا ابو روتک یخد ینآ [۳]ردهنسک مدآ
 ردص وند روک تاکرادت ناک بولوا هرزوا تربصل و ر وک ی خا رلب

 ناه بودیا راتحصن و ظعو و دنن ندزوب زو هج هنوک وب هیاشاپ یلیا مظعا
 هللا اغا مهارا یسادختک مظعا ردص و انا قاحسا یحاح اشاپ یا رک. ینتزا

 نرلعاتم هل كررزو نالوا دش هرزوا ینامرف كمظعا ردص بودبا هرواشم

 ربع مکیدلآ كلبهابس حالس تالآ و قاززا و لام ردق و هنهسک شم زونحوا

 نوک یکنوک وب مایلوا بوربغاج هنیروضح یربقح مظعا ردص نوکلوا زاغلوا
 مالا هدکدیدلوا رضاحزبت . نسهدیک هنلارق هس هلا اشاپ یا . كدلوا مزال نس

 هلو هدراهخسن [۳] ۱۰۷۵ هنس : ك س « پ [۲] هدتعاس ه : ]1 ۱

 [ (م) ردیللوا(راو )هدنرب ( رد ) ناشیقای هدهسیا

 س ۱۳۹ س



 تب سو

 یلچ ایل وا

 ۱ ۱ یاب ۱ بوک

 كسوا ظع ٌةعلق

 بولاقهدنربح ملام رافک بولیر,وهدنک وا یزوک كنيا یسهفولع مساق هدنوب

 هناطلس یارک دمحا بولوا راهبظع تفاض هبهداز ناخ راتات و هبیا نآ لوا هب
 ناربم ربم و الکوو ارزو ها بول وا نامرف كمتک هتسالعق هدشالو روس وص

 ردص قحا هدراقدلوا هناور بوليرو رلالشف هنقلخ قاجوا هلح و ءرلاما و

 كتیدنک و هللا یرکسع یتاحوا یجهبج و یجحوطو یرحتکب و ناوبد بابرا مضعا
 هدتعاس (۵) بوقلاق ندکسوا هدعب بولق هللرکشل كس زکس

 لاو هعلق
 .هدنجما و. هقنالب رب , هشوکر اغ [۱] هدنرانک لین _ یدنلوا تکم هدنتلآ

 یرلدهامنوک انوکو یسهربح كوحرک رب ردا هطاحالسم ترود بولوا مدقریدرب

 لوک تابح بآ هلوا عج ندانوط بولوا لم چ وا یضرع كلوك وب بولوا
 هدتعاس 2 ندنآ ردق و تحاح هزارکت ردشغلوا ر ر لصقم هدالاب یعودلوا

 [۲] داوقوو ٌهعلف
 ... ندنآ در كدتبا ترایز . بودبا نابرق رب هیارقف هدنسهکب اباب یدبه هنب

 ندنآ ( هقوو هبرق ) هدتعاس ه ندنآ ( هجو ورتم رومعم هبصق ) هدتعاس ه

 ۹ هدتعاس ه

 آ داهلاراد دا رفط هعلق )

 البو راپوط همردکس ندزاهلق کهدنرانک انوط نکرزک هلبا مظع یالا ر

 ثکم هدنرلفانغ سکه بولوا رنامداش ردقلوا بولتآ راپوط زب لاب ندهملق

 راوقود >74 6 س[ 0-63 [6] نین یلوا (لت) ( لس.) كس 3
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 کدو ةءاق

 راصحلزف ةعلف لژنم

 [۱] تعاس ۳ ا

 ندو هملف

 ردروطبم هدالاب یعودنا وا ناسحا هلارف شوای هني بولوا حتف ٩۳۲ هنس

 اشاب ىلع هرطاب هرطاح. نرو,هزفاک نسههلق هول و اشاب نالسرا ناح هدزنم وب و

 هل مرک روض للاح .بلاط تفارق لدرا و انا بلخ یساغا یرجیکی هوا و
 لدرا هلا ریزو نامرف [۲] لاح ینوبا یلارق لدرا . بونلوا لتق هدنتل آ نیدوب

 یرلهعلق هناخ دوراب و سالاسرک و هتشپو نیدوب ید هدنو,  رایدتک هنیراید
 یرلیالالاثم ایردرک اسعحلسم و كاب و . یربنهداش بوط تون چوا اغر هیج ا
 (كب هزح هعلق لزنم) هدتعاس ۲ بوقلاق ندنآ زاغلوا ریبمت ؟ردراشمرتسوک
 ESE بوك [۳] یحزاو

 یاب هما

 بودرابآ نمالغ رب كنابکدب رب هن ینابکس ر كمظعا رزو هدلزنم وب

 مدع هجاغ آ رب یمالغ قراس فیرح نوحغودلوا زسلوب بوتود دا رارف

 هاپهراپ كاپ یک كاپ باصق ی ابا [ه] ربح مالغ و رلیدنود هنوشروق و بوراص
 تدوعهنیدوب بولوا باسحایلایا نیدوب هباشاپ دمج یسروک هجوق هدلحم وب" رایدنا
 ةملق ) تغاس ۵ بوک" ی (نارتروف ناخ لزنم) اش ۳ ندنآ ا
 ( هقنلپ یکی علف ) تعاسع ندنا [۷] (هبثخاب علف ) هدتعاس ه ندنآ [*] (راوتوف

 ۲۸۲ € اغوا تاپ هغ ) هدنخاتب ۶ ندا (راسکس هعق ) ۱ ا
 [۱۱]هدتعاس ۸ [۱۰] (بوک) هدنعاس ٩ [4] .(یوجس ةملق) هدتعاس ه ندنآ

 : ساب :یبجرا .: ب [۳] لام یوا : ك [۲] هدتعاس غ: ك «س ۰

 [1] زيه: ك[ه] هدتعاس ءع ندآ : ل [ع] ییجرا ٌهعلق هدّتعاس کیا ندنآ و

 2 2۶ سره اوا تا ےک ٤ نم باه) بخون ۱۷[ رزاوو. هلق : پ
 هدتعاس ۷۰: 2 عی۸ ایز ک تعاس ۱٩ ندن۲: ۱ :. 4 [۱۰] ۰۰ یوچس
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 . یلچ ایلوا

 یخدلوا بورو هیاغا نخ یلدالوب ناج همان ناک بوبد مدیا قلتسود ناه هرو

 یخد لوا بورو هلارق همان بوراو هنسهعلق 2. كراساح هرزوا یسهحلق [۱] نور,

 داش ... نو هدنوک چوا همظعا ردص بوید  ةعاطو ًاعمس

 یدلوا نادنخو

 تدوع هدارغل هلا یا نهر هدا راو وا هملق الوا

 ردنا ناس یراقاق یعودنلوا

 .هدنربح مع یسحا كرفاک بودی یرانامداش تب وط ردقل وا ود هلتح كراو یمهعلق

 یلوک [۳] هبیابرانک لزم

 "هدیضام هنس نسیطا كرفاک بودیا تکازن رب مظعا ردص هدلحموب بوقلاق ندنا
 ٠ ىشاط لقج راد ةفج كب ردقوب ىلا بورك هرجا ىراشل كرافک زمفیدرق

 ا بودیا یتراسشا ردیا چاخ هلبلا هنسهنکرپ ۀنس بوروک نغیدطی یک

 ندنآ كرهدبا نایرج راشای یلناق هدنکح کی

 :amir نوغرتسا هعلق لزیم

 دن .یسهعلق نوغرتسا نکرع یا هرکص ندکدک مظعا ردص هرزوا رنج

 نوو هتسوس هقارع جوا بوطیادص مکیدتیا یرلنامداش بوط ردقلوا اال

 ید ردکلأم هب هعلق ییا نامع لآ هتخا ردا بولوا نهد ر تکا ېجلا

 : هدنعاس ٩ ندنآ یدک زوسلد 3 ر بود ردنوعرتسا ول ی نیدوب

 هقرت 2 ء س [۳) هدقدلقلاق : 2 ءس [۲] نور : ط «. كت « نوژ, : س 1
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 هبل واتالاکم هلن | یسلاهجع

 ود نوسرودوا اما مدا رد كم هسلوا هرس ردکلد را هعلق لوا لوا رادروخب

 هني ناه یدلاق تومرو اضر هنسالوا مدهم كنسهعلف تنه لکس مظعاردص

 ... [1] ردیا یا

 ندز ونوسکنوسراو مرکمو ززعم زکر اج لاو نعرلیعا ندنیفرط كزسو مزب

 زکر کسع كزسو مزبو نوسامقبج رایجاروتویو یجهتج هدایز ندمدآ یللا ندزسو
 ههاشداپ نرلایادهو همان تبحم هنو  نوسملکح بوط هزکرلهعلقو ه ح راهعلق

 حلص لماک لب قرق یا بولوا مقاو هدلوبق زبح یرلاحر وب به یدید (هردنوک

 بودیا حلصهلکرس زب لس قرق اب ردا بویلوا لاق هحلصو مظعاریزو هدکدتسا

 یدوق نوجا یزوس حلص لی قرق یم لا بوبد نوتا كنج ناعلآ هلکک اب
 كرلنآ هدام کیا یعرکیو هلس کیا یرکب هلیجوک مظعا ریزو ءاوخان هاوخ هله

 یک رلارک داوم نانلوا ریرقت هدالاب یماحر كاع لآ هدام کیا یرکیو یساجر

 هدراہب لوا بونلوالوبق حلص [۲] هداوم کیا یمرکیو هلیب کیا یعرکی ندنیفرط
 هعانیلاع هاشداپ هلیطرش قماملوا ریخأاتو قوع بوقبح ههاشداپ یسیلا كویب كرافک
 مظعاردص یلابودیک ایخرب فصآ صیخلت هلبراحاتفم كراهعلق ددع شب روک ذم

 یا هراساج اغا نسح یرکب یلدالوب ناج ندنفرط مظعا ردص بولاق نهر هدننا

 یعرکی هج روک نیراتامزاول ضعبو تامهمضمب كراوبوا بولوا رضاح هکمتک قالوا
 رب رخ هبوا هاشداپ ولتدامس هد رش طخ نلک بوراو یصخلت كمظعا ردص هدنوک

 راوبواو هسررو جارخ هدایز ندنحلص هار باط ناخ ناهلس ماظع دادجا مکشعا

 رشکیا نوا هجراو هسار رهن ات یرجما ندمهعلق هقواحو ندمهعلق هژینقو ندمهعلق

 هدرا لوا هسرد قو رک ا الا و ردحلص محلص هسررو دودح رب تعاس

 باسوبارخیتبالو ینلبا بوبلوآ شوف وآ هدنراغاد نالا بوقلاق هللاثم ایرد رکشل

 مرکج رکسع هنتسوا هجحنراو هغارو هجمات بودیا هرصاسح نسهعلق قینای بودیا
 یا شیدناتبقاع هدقدنلوا تءارق هدنروضح یا همان وید نوسلوا رضاح هنتفو

 دودح هدایز خدو جارخ هدایز یند یدندیا دارم هکهن مور هاشداپ هنتسوا شاب

 هباهدام : ك 1۲] ردقو تجاح هفجا هلبقاب . شماملبقار قىچا هدراهخسن رکید 1 ˆ

 — ۱ ۳ 6 ےس



 حد

 حتف یرلهعلف وب اشاپ دم یجنرپ لهبلف یریزو رک او اشاپ نالبقو هداز ناخ

 هلیساضر [۱] كنهلج مظعا ردص رخآ یدیا شلاق لطعم و یلاخ بودا
 اما بونلوا لوف بونلآ لدب هنیرلهملق هرتلو هول یراهملق ددع شب روک ذم

 رهعلق هراب ۳۵ نانلوا قارحاو تراف هدنسهئس یجتف یبهملق راووا نآ طرشب

 ددع :٩ هل رلهعلق هراب ۳۲ نانلوا تراغو قارحا هدنتلآ هعلق کی لیهژنقو

 رام و نستاب هدرب بارخ لاخ ویا رلنآ ردزشعا قازحا هکزکیراهملق

 یخد یا بودا لوق یلص وید نوسلوا هلوا یسطا كرفاک هدکدلند زسهما

 . ندزمناریوط [۳] نوزوب هدنرانک [۲] وص قآ مزب الوا یدلبا اجر یش چاق رب
 مظعا ردع هدک دید كرواضر لای یسهعلق تک رب" هدنمان ]٤[ راوکوا بوک

 ردلکد هدزمارپوط مزب ردسراو یرضم بودیا لاؤس ندلنوغرتساو ندیلراوبوا
 مظعاردص هدنراکدید ردغاریوط نوزوب كننبرایدنکرخ یلدح رس هله هدک دیدهلوا

 ردقو ارجو نوچ هروک هک | هسیا ہدنرلک اخ یدنک بونلوا فشک 6 رایدرومب
 یربخ یودلوا هدنرلکاخ یدنک نوکلوا بودک مدا هفشک ويد رلنوسپاب
 هزک هعلق طاراو هدنتیالو لدرا ؟ یدتیا اجر یا هنب یداریو نذآ هدکدلک

 یرلاطق راجح و هجم هدنآ مزب نامزره ردراو هملق رب مان تيه لکس برق
 راغم هحلص نوکر رارروو نرلفارطا كلزکهوونایو یطاراو كز بولوا عج

 ۍجلا وید )هقب نیسهعلق تبه لکس لوا ناه رولوزوب زمحاص هنب رلردبا شيا
 یزارف كرتکدبعوب ناه رايدر وبصابلوقمم لوقعم رالدحرس ناه هدکدتیا ار
 ود زوراقروف رولوا شيا رافم هحلص مدا هدناود ردق و بولاق

 طاراو مزب اریز رارتسا قامق یننصح نصح ٌهعلق رب هلوا بونیروک ندقح تروص

 لوا نتیالو لدراو یراح انرواو زهدیا حتف هدنآ مکلب ردهدنبرق ضهعلق

 جرات مدقم بودیا ٌهظحالم و رافک وید زیهلآ هفرصت ٌهضِق هلیببس تبه لکس
 مالوا حرف مظعاردص ناه هد رتسا قمردق یلکس ةعلق وب هدننیام حلاص هلا

 7ك ءس [۳] یوم قاو : آكل ؛ س «ب [۲]كتهلجو كيظعا ردص : دل ء س [1]

 ِ راووا : ك [4] نوژو

 بسا ۳ تن

 ی زر TOS تا ی تو تا ما
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 هرواشم نوجا یرهماق هرتل 6 هول

 هرتل ةعلفو هول هعلف(۱) هرواشمرفس نام رد

 نام روم هلآ رآرکت ندرافک یراهعلق ددع يبا و یافالایلع هل

 حابصلایلع بولوا هدامآ و شاب رضاح راز« لاب هراپ قرقو راهناخهبج بولیروک
 یسهعلق هول یخد اشاپ نالبقو یسکیا كراشاپ نیسحو هنسهعلق هرتل مظعا ردص
 ۱۷۰۶ هنس حابصلالع ناه نکیا هدنددص كمتک رلغوط بولوا هدامآ هنیرزوا

 مالسا یودروا ندنفرط یراساح هحم ینوک یجنزوقط یعرکی كرفظلارفص هام

 ندلد نورد بولک یرابطا هنب هدهعفد یجنحوا كرافک شعا رضاح ایوک هدنجما

 ,ناود تورتک راهماخ لظل و رلەمات ندراساح بودیا تیغر هحلص ندلکوکو ناحو

 ليا نامع لآ ةديزک یا نامالا بونلوا توالت یرثماشا همان هدنظعا ردص

 هل ره یدلاق مکلوا نادابا هحراو هنالا راد بولوا بابو بارخ متكلم

 شما راتیدوبع ضرع رفاو وید میهدیا لوبق هجهللوا یحلص هسیا راو زکیدآم
 بوزاب راناماو دهع ود هرو همهاشداپ یرلایادهو یحارخ ورب ندهنس چ واو

 نالآ نسهعلق هرتلو شمردنوک نهر رفاک ریدم رب مالکلاوبا [۷] یحاص راقو رب
 شمردنوک رادغاک یلیسبع نیم یلروهم [۳] یرامدقم نالوا ساپاپ شاب هیبشت الب
 ول بودیا راهرواقم بولوا مخ هرب رب هنی مالسا رک اعا درک الج هدف
 لوا یهالاو یدتیا رکف نیرود رافک هدکدید كرو هزب نسهعلق هرنلو نسهعلق

 ییا هرس هنری كرانآ " ردیراصاخ كزمساپاپ شاب یسولوا رعد مزب راهملق کیا
 یمهعلق ]٤[ ناحبس یرب هديا حالصو حلص كب هلکزس نامه هر و هعلق چ وا

 كدا رومعم یرلنوب ملهریو به یسهعلق [ه] قابو یربو یسهعلق قوله یربو

 لرهدیا عازن هنوک هج سمالارخآ رلیدید كویق زنکیرکسع یفوتسم هنیرلجماو
 لکهرد ٌهعلقو [1] تامرک علقو ناحبس ٌهعلق هنیرب هرتل ةعلقو هول هعلق یرورضلاب
 راتات امدقم ک ردرلهعلق نبتم هدیزک رب ددع شپ و قابوب ةعلقو قوله ٌةعلقو

 مقو رب ) یسوینود ] يحاص راقو مقو ر : ك [۲] رفس ةرواشم نایژد : ك [0]
 ,ناچس : ك ء س [4] یرلیتفم : ۸ ‹ س « پ [۳] [ (م) ردیللوا ( یحاس راقوو
 نامرک : پ [1] قابو : ط « ك « س « پ []

 ےن و



 اش مد

 ندنسارخ نلد رکج هدمب بولاج نتراتلغر رفت ندنآ بودیا روم ام ةداز اشاپ
 وڌيا رونع مالسا رک اع ندنجما یرلهشال رافک زمغیدرق هدقاس هنش بوقلاق

 ۱ یرابردبولوا زسناعاهلحو بولوادیدقو بوبوروق یرلشل رافک هل ادخ تمظع

 | بولوآ وروس وروس نزد نزد هدنلدرکحیارح یک یشاطلقح ب وشباب هنیراکیک

 ۱ یزفاک بودیاوه زنکس هلبا اشا مهاربا ةداز یضاق هلروفتمو موحن اما رلرطاب
 1 و۲۱۱ تسح تخ “یل رافد ید هک مدرا و ةن اکر نادم زمندرف

 بوتگرامو رومهو شوقەلو دروقه یرانو ورب ندلیرب اما یدزارطاب ب ولواهتشز
 قش هر رب یر راتآ نالوا دنچش ام اغلا ضح دیدق ید زانوب ناخ
 شرلقفر نالوا دهن هل ندنا یذرازوزود یک" روزود هزاتو ر ید رات

 فرش سب ب نوجمراهرش حور بودیا ترایز هدیرلثآ لدشعا نفد هریزب

 7 هدتعات + بودیا هبه [۷ ] نتناوث بودبا ترالت

 [۳] هیباب هريحم لزغم
 (۵)ندنآ  ردفوصوم هدالاب یغودلوا لوک كجوک رب بولونوق هدقباس هئس

 یناخایدازیوآو اتا نیسحهزابا ززا هاوتا زاوتواةنلف شیاتس لزنم)ءدتحاض
 یرلنامداتش و پوط ردقلوا راوبوا هعلق بوقح هلاقتسا همظعا ردص اشاب دروق

 هزات هج كجروک یعالتسا رک اسع قلخ زاویوا بویلوا رب هلبارللید مکیدنا
 ۳ ناز رد بودیا ملست ةتنما زاوبوا ةربخذ کوب هبرع كيب ترود بولو ناج

 ۲ رلیدزدنوک هکمروتک هربخذ ندنوغروتسوا یخد هرکرب یرلهبنع هنیو رایدتیا

 راوواندالغو طخ رکما رایفروتک هراوبوا ٌهعلق یلالغ ردقلوا هنب نوک یستراو

 كمالسا رک اننع عیج زبذم مظعاردص ناه شا شلوا ردکم یرالاح كنقلخ
 ندنوغرتساتبونچ واهلحبوردنوک هنوغ رتساهعلق را زکت نی راهب نعویراراطق ویراهود

 ناهاخسیسورارطف ورا هود منجی تب ون چ واو یدلواتمنغراوی وا بويشطراهریخ

 یدلغی 71 راغاد بطح هدننوریو نوردنا كراووا بودشاط نودوا هلا

 هاب :ط (۳) هترطوتفر ح ور نیاون :ك «س (۲) هتسج هتسج : ط ء ك ءس (۱)

 ع



 هب رام هدیرز وا ات وط

 انوط رهن نکیا هدنحارباوخ کسع لج [۷] هنی بوک [۱] هنفرط وشرق مالسا
 یسزاغ آ هللا هللا رب ندرکسع نرود هحنلوا عاتسا یمادص كنفوتو پوطرب هرزوا

 هراپ کیا نوا هلبا هجیک راکه بح رافک رکم رایدالشاب کنج ندنیفرط بولوا
 نرلهممخ كمالسا رک اسع بولک هدتماط بش هللا رلهتقرف هراب شت حالسرپ

 نکردیا رارف هن بودبآح ورو كاله مدآ وتآ هح بولیوط هدنرانک هنوط

 بولوا لکشم قمقح وراقوب شاب هللا وص اما ناسآ یراهلک هلا وسیدنقآ وس

 راکزور ادخ تمکح نکرلردیا رارف قارهروا هحابر بورک هک روک زافک هلم
 مظعا ردص نامه هدنرلکدمهدک طارق رر بونلوشرف نراهتقرفرف کو راکروز

 رکشل كلذک یخو یرایک یربغو بورودلوط رکسع هنیراهتقرف ینادوبف نوغرتسا
 هدمتک كرکح هللا راتاو هلبا رابیا یسایرد مدآ ندهرق یرل بودا . هلا

 یهاش اشاب نیسح رادرتفدو اشاب ینطصم رومنق ندنسهرق فرط نوغرتسا هنيو

 دم هداز اشاب دا یدس ندنف رط مالسا رکسع ور هدمرف یرفاک ها راب وط

 اشاپ دم هداز یدس لوا كنحرد بوقت هرافک هللا تارغ راسو هلن رکسع اشا

 هديا هديا كنج ندارق اشاب دم ندانوط رافک بولآ نکوا كرافک هدزاغو» رادو

 یخد قادویق نوغرتسا هحناکود هیوص یرارافک بولآ نیسهتقرف ییا كرافک

 ندنفرط هوا. بوشیرک هرفاک بورد هللا هللا نآ لوا بوش هرفاک هل راهتفرف

 انوطو اشاپ دم هداز یدیس ندفرط یر, اشاب نیسحو اشاپ قطصم روبنق
 بولآ ههتروا هدنسهنروایره انوط یراسک اخرافک هلح ینادوقنوغرتسا هرجا

 بودیا حتف هلبرارافک ردف زویتلآ كيب نارا راک: هر کتک ن

 هدنروضح مظعا ردص بوروتک هتل آ نوغرتسا یرایک هلیرکیپ یلجاخ نوکنرس
 نوغرتسایرابک بولیریو راهرحااف تلخ .هنیرانادویق .انوطو ءرااثاب بولوا رانامداش
 كما. دبا س هدننادنز نوغرتسا نیرلرافک هل بویلغب هبال بوروتک هنتلآ

 روالد لهر .هننراع یسهعلق نادرکچ مظعا ردص ندنآ . .یدنلوا نامرف

 یمهرابق ( هنببوک ةفرطوشزق مالسارک ادع منیچ ) یکهداروب [۲] هفرط : ط ۱1
 (م) ردقو هدنرهخبن ك ء س

 سس ۱۳۱ س



 اج لوا

 بویلیاهبه هنیراساج حم یردنکسا جات بولوا تسود هللا هجم ناخنا(اس هدعب

 نیسهعلقراوتکس ناخ ناملس بول آ راهعلق هراپزو هع ندنلا یرالغوا ناکبو نیرز
 یلامت هللااشنا . یدلاق هدنتسد یراساح هحع جات الاح بولوا موحم نکرد حتف

 رونلوا فصوت هدنلح هنورغجات لاکشا

 دارغش و شوراو لاکشا

 ره عردنیتم ٌةملق برص یسمبرا باوج هدنرانک هنوط یراصح یتشا
 ددع چوا هلو راو یراوفددع ... هلحو وورینکسا FE هن وکر رب یرلە اط

 عساوو ی هجا ددعیللازویترود هلحو ردهرفک هل ددع یکیاو .ردنیملسم هبلحم
 .. ردبارددع . . . هلحو ردرآ یرلهناخ یلاترکراک اما ردرلوا یلو رواهتخت

 چوا هلج و ردنالاع هسردم ر هلحو ردیرادجاسم هلحم ادعام ... ییماح
 ناخ ددع رب هلحو ردناشیورد ٌهبکت ددع کیا هلح و ردنابص بتکم ددع

 كشوراو ونو ردناکد ردق یللا ههو ردنالساغماج ددعرب هلح و  ردارفاسم

 [۱] ردرلرداہب و زابهش و عیحش تباغ یتلخو ردناتسلک لکو هحغبو عاب یارطا
 هرجا یرلوص «ضرهنو لوبیارهن هدنسهلاقم كنهعلقء بونب هرلیآ یرلیزاغ یتح

 یالارب رارولآ بسا ندنرلللآ یبهملق دارضوونو یبهعلق هولا بودک هلراک

 0 راو یرلتکب نادهاح نایزاغ

 ۲۲1 دارتشو ٌهعلق زیکنا رهش ةت رد

 یرلهک زاخم الو "لوح" هرات "بودبا ااغ و رات .یخد ةملق و

 رارکت بلک هزجما رهحفیو رلغاب هدنعاس ٩ هبرغ بناجن هنی ندنآ  .بولآ
 بولوا ماع یرتج نوغرتسا نوکلوا  بولوا لخاد "هنوغرتشما ٌةملق لزنم
 موم هرکسع هج هئ بوک هفرط وشرق  مالسارک اسع هلخ هلبا ریزو نامرق
 رکاسعمیج هدصفاشتفوادخ تمکح " یدلئاب هدن ۲ هحیکل وا بولب ری و یسهربخذ

HAقبجآ رطل رب هرکوض ندهح ولر سوب هدنسهخش س۲7 ردناردام و ا ص  

۱ 
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 دارفشو عاق

 ردقلاداوو هدنک اخ یعاختس نوغرتسا ء دلایا نیدو هرزوا یریزح ناخ ناملس

 ینیرجیکب نیدوب اما ردقوت یرب ادختکو ییفو یتفم  ردشابن نوغزتساو
 زدراو یراصح مد رم ددع زونحواو یرادزد هعلقو یرادرنم

 دارنشو هماق نیمز لاکشا

 هرزوا سهم یابق هرانق ندای یزعرقرب ربارب هنامآ جوا هدنرانک «وط رهن

 دارفلب یآوتساو هدو ر هرک او ندوب ودار چ هملق شارت كن رخ لکش

 بعصر هلو هلوا نوغرتسا هعلقو شوولقش هعلق رکمیثم هدنرادح رسو یرلارح

 E موش یکیسهمافم,ا كنيدارغلب انوط ایوک ردالاب راوتسا کت

 كت هعلق هعلف جاو ردانعر هعلق نیتم دسو ناصح نصح یدادش ر شلوا عف

 یشوراوینشآ کردوبف شمکح رس هقوبغ کراویسوبق كج وکر ب رظان هلاش ی
 ردالاب هعلقر هرن صو ات رد راشمهم هر دشش قوا نارادناک رب هیوف و ندراصح

 یرادقمشع هدراصح نوردو [۱]ردوبق صد هلود تاق چ وا اماردوبقرب هحرک

 یرارابنا لالغو ییماج كلوحوک رب  كناخ ناملس و یرلوا یلوتروا هتخ هردنش
 ماحو ناخ یرغ ردراو یرلندب ناددو یرلهلق ناتم ددع یدبو یراهناخهبجو

 یابف رب هدنبناح اوط كنهعلق جا وب دف داتسا اما ردفوب یرارازاب یوشراجو
 ردربعلا بجاو شما یو وصرب كجهنبا هنر انوط ینشا بوبوا یناراخ كنس

 افس رابره هنب نکل - رولوا عج ندتخر ناراب کر دراج راص یرلوص الاح اما

 ناهلس هعلق وو راردیا شون بوتشاط وص ندهنوط یعاشا رابک نایعا هلب راریک راپ
 هملق برص اریز یدیا یهاکهنیزخ كلارق شوغال ندیا كنج هدجاحیم هل ناخ
 جات بولوا حتفهعلقوب هدمب . یدرورودهدنوو ردنکسا جاتو نازخ هلم هلاقلوا
 جا رورود هنس چوا بونوق هندو هعلق بوردلاق ندهعلق وب یردنکسا

 بولواكلام نانع لآ هجان بودیا لاقثنا [۳] هناور شون ندنآ [۷] ردک ردنکشا

 ووقف جا ادا : 4 س 1 ردیلوبق : ط . ردرلویق : ك« س [۱]

 هناورش وا : 4 ء س [۲۳]

 ٩ س ۷ : یلح الوا دم ۳۳



 ̀ AE نا اوا

 رافک نکیدنا تدوع ندار كمالسا رکسع هدعل فاوتل» وط نسهعلف نوغرتسا

 لیجعللالع یرسج بوروک نفیداوا مدهنم هلا پوط هنوکو كنلد رکج علقو
 ِ نوکلواربقحوب لح یغوداشاب کتا ترامع ینادرکجو نوغرتسا ٌهملق بودیا ماتا

 . . هقرش بناج کما اشاعن نیسهملق [۱] هدارفشو بولآ اشا ضعب هلزمراقیفر
 "بودک اس٩

 ۱ ا ریمل + رابات هاج اولاد ناب کو مت ناتسل

 | یتح  ردیسانب نابدنا رع ندندالوا رهجءونم یتیاب اما رلرید دارفش و هلبا

 هک ولم ندراکولم هج هدمب  رولوا مظعم رش بولوا رامع هملقوب هل س جات لوا
 نیدو هدنرصع ناماس ناطلسس هدنحرات ٩6۱ هند: راک رخآ بودیا لاقتنا هعلقوب

 ندنیدوب ؛ بودیامج هنشاب یزکسع لاثم ایرف . اشاپ دمحم «داراشاپ یم .یریزو
 حتف هللا نامتسا هماق یغاشا بوقس هک ود کود علف ون بوروتک یرلپ وط زم لاب

 رادرس راکرخآ رلردیا كنعآ کنج بوئابق هیهملق ما ورقوي راذک هلج بودیا
 ا هیوروک< لاو زافک, مک ها تزشانم کمکحا توط هلق ورقوب شاپ دم

 ماست هرادرس یراحاتفم بورو انا هزو ُهعلقوب هدنوک یحوآ ندنتخو فوخ
 بودیا شومارف هدراصح نورد رافک یردنکسا جات نکراقح ندهماف بودیا

 وارکت بویموق هبهعلق یرلرفاک رلیرحیکی رلزتسیا قلآ یجات بوریک هبهعلق هنب
 ننادوبق بوریک ندفت نادند یرلرفاک هلج رلیرحیکی بودیا كنهآ کنج

 قنادوبق لب راخاتفم هملق بوراتروق ندنلا رلیرحیکی هیجوک ابشاپ دم رادربس
 لاح بولوا حتف ندزوب و داریعهشو هعلق بو ردنوک هدژوم هاخ ناملس یلئداعم

 دارتشو :ب . دازفشو : ك « س [۱]

 ۱ ِ ۹ مع

 بودنآناهب یحات هرجا هعلق وب بوروتک هل ندم راید یردنکسا جا نابدنآرع

mehd Lı Ss 



 رف مظعا ردص لاحرد بوتلوا عایسا ینیدلبنآ كرلپوط زلاب هراپ یللا قرق
 هلاش بناح هدتعاس ۱۲ :بوقلاق ندنراذک یلوک هقطاپ ون .بوریدلاح نیراثلحر

 لوا ردق مدآ یللا قرف نکرکع یرارب زسوص و رلنامزوا و رلهبد هزد و رلغاد
 كرکح الب ودرد بولوا كاله زسوص هدراخ تدش

 نوت تربع نوحشم كلف لثم نوغرتسا هملف [1] فاصوا

 هرک چق نوغرتسا هلق وب نکردک هن ساغ راووا هدنشرات ۱۰۷۳ هنس

 یدمش اما رداطفم هدالاب یودنا التسا راغک هرک چق و ییدرک همالسا تسد
 مدآ ردق و هلا هلح ندنآ بوللوا عاّتسا یسادص رایوط هدنل وک هقطاب روک ذم

 ندک هنیدادماراوبواهدننل آ دارغلب یل وتسا امدقم رکم یصا كنسهمنلک ونالتاح رس وص

 هبا رکسعكسیدب نسکس ها یراتمظع تارادورف ورک اشابنمسحو اشاب ینطصم روبن

 راپ وط بودیا نط مظعا رزو یرکسع و هعاق لها هدنرلفدراو هنتل | نوغر وتسا

 ثکم هدنتلآ نوغروتسا مظعا ردص ناه هدعب . شما لوا یلصا كننکینلدیشا

 قافلوا دعا ییکع نوک نوا 2 ې واو دنا ی زما دراز اف یا
 یودروا بولبریو یسهربخذ مومع یلیآ یتلآ همالسارکاسع عج بولوا نامرف

 رایدلوب ناح هزات تاناسناو تاناوبح هل مکیدلوا تمینغ هبوا هرجا مالسا

 نامرف كما اشنا مظع رسج هرزوا هنوط رارکتب نوکلوا ناه مظعا ردص و

 ]دشا کل. یدنلواتقرغاش مارا هرزوآیزاک هاتف وفا
 .یدادکهتسازغ. آوا براش مو اد لمس نی دف ا
 نادزکجلد: تفرط و وا توان ووف جت ندسلآ یا نرعرامآ لب

 مالسا رک اسع زب امدقم اما "یدلوا یوق هرطنق ناتم تاغ اما یدنایاد هنسهعلق

 چواو  بولآ ندمالنا تسد نسهملقءول هحع رافک نکیا هدنکنج هبازرهن ةلبا
 نادرکج  .بولک با رکنع مظع . بوبوق رکدع هنسهلق ریا یآ

 هجیک نوا نوت نوا ندنآ "بودیا بارخ یرسجو . بودیا قارحا نسهملق
 هدهیضام هنس : ۵ [۲] فاصوا لزم : ط ء ك ء س [۱]



 چای
 هرزوا ینیرش صن ( اهلاثما مشع هلف ةنسحلاب ءاح نم ) ( ةيآ ) قلوشراق هع رالام
 هاو هآ نوک رب و بودیا راناسحا تاق مرکب یلامت هللا یاشرق هم رللام ندک

 یلوتسا بودیا رلناسحا نوک انوک هلمرلتآ ها و هلمرامادخ هلج بویمردید
 ردهعلق كرام را یسهملق دارفلب .یلوتسا وب هک اقح یدردلوک نمزو هددارغاد

 هللادنع نم ادخ دحج مردبا عافتنا ىش رب هتلا مک ہراوتسا راصح و راب يه

 غایو لابو جرپ ردقو و نابرق رب هننارکش كعانغ لاموب ناه هلرکشلا کرد
 اشاپ نابلس یزاغ هلروفنم و موحم هدنرانک لوک هرذط ندنسویق نيدو بولآ

 بولکرایزاغ و رلارقف ددع زوب ها بریشپ راوالپبودیا رثنابرق هدنسهیکت یسهرت
 رلاعد ریخ هریقح بوکج رایدمم كنابک یرلارقف هیکن مامطلادمب بودیا لوانت
 هحوتم هنفرط تلود رد اغا نسح یدکصاخ راکنخ هدازیم و هدم ریدتا

 ولتداعس هل یعازهنا اشاپ نیسح هدنتلآ هول ةملق و یمازبنا یوص هبار بولوا

 بونلاج رلتاحر رفت نآ لوا بونلوا صیخلت ههاشداپ

  یودللواهجو هنصالغتسا یراهملق هرتآ و هول نددارغلب یناوتسا "

 ۱ ردنا ناس یرالزمم ۱

 زویکیا هرقح هدنلحم عادو هلبسس زهتفافر نامز ردق و هباغآ کصاخ الوا
 هللا دارغلب *یلاها هل یقح و یدلوا هئاور هتلود رد بودا ناسحا نوتل آ

 بولج رلتلحر. سوک مظعا ردص بوشلعادو هلبا مدنفا . اشاپ ینطصم یحاح و

 ۱ بودک [۱] تعاس ۱۰ هایش بناح

 ح هقطاپ ةریح لزنم
 .ړدلوک تابح بآ كچوک رب رولوا كمد نلوک كدروا هحینبنال ناسل ینمی

 .ثکم هدنفارطا لوک و نایاب ی رک اسع عیج و ردقوح ی هدروا هک اقح انا

 "ندنفرطنوغزوتسوا ناه نکرورودهدنرانک هرم وب رلیدتا افصو قوذ بودا

 تعان ۴:۰ د.س"۲۱]

 تن ۱۷٩ —



 یسعاص ییربسا کیا كفلۇم

 ءربخذ هسک نوا هرانارفن هلخ بودیا هدنرب لرب بش یه بونالقوت یرلتامهم و
 دسار زعدنفا اشاپ ینطصم یحاح هدلح و رتقح اما  رایذتا ناسخا یا

 نجترایم ک رایدلب بودلیوس اشاب ییطصم زعرلربسا رف ییا مرزی هلا كا ثکم

 رلیدریو شور زو رش هتیرپ یه . ردیسنشاب زون هملق یر و ردیلغوا ینادوبف
 دوغ یجروک نکیا هدنسهرصاحم هملف هدنتلآ راوبوا زب مدیا بویمرو اضر ربقح

 مزهنم هدنآ بودا كنج هلا رافک هدننلآ  یسهعلق ناق هلبسسادخدتک ٤ اغا

 رب مان ناوشحز هدا وق مهلوکلوا الاخ یذلوا رينا مالغ رب نوک زغودلوا

 مت " یدلک یراذغاک هلرلدنوغرتسا كعالغ هرک هح بولواریسا [۱] دنا نادوبق

 نادوبق و و نوا صالخ ندناوشحز مالغ مررو یاب زون لدب هعالغوا

 یرانوب هسیا زالوا  شوخ هسرولوا  مرتسا لار شموک كن شب نوا هداز

 رکا ززاشرقهلناعوق زب یدتنارلرفاک مدید مروفکروک بوروتک هلویمالسا
 نهدفالع هدندح رس نار وو اما لودر درتک یهلوک یدمش یدالرآ هدهعاق مر

 نحلصم یرابزاغ دح رس هنبام-هاوخ اب هاوخ هدکدر و زبخ یاش وو ردقو

 كنادوبق نتترایس و هشوغ رلاط ددع كس یرفاک یشاب زو ادخ دج بورک

 نراسعا هلوا لنډ نار ر نوک فدک هغو کام ی

 یعح هدنیام نکل یدبا رفاک ردنا شورغ كسب نزا مدلب هدنیاما "ید

 نرنغآ لراهرفک و - مدریو اضر هشورغ كنب شب بودبا باخ نڈنغودلوا اشاپ
 هیلوس كيب لج یعند نوجا رلنآ بویتسا نرلعیانغ و لام راس و نراحالس و
 یدی هلح ۰ ریدریو شور .نویشب هزعرلمالع ره یدیو رلیدرو شو رغ

 یندلوا بودیا مل هیاشاپ ینطصمیجاج یراریسا بولآ یشوررحت زوب یدی كيب
 ناشادنرف یش ور هسک نوا هلج ربقح " هدکدنآ سيح بوق هنادنز رارکتیرارفاک

 وب ور نذنرفس هبار رهن واور ندهعاق یی مک ههللا لوا "ان و درج" "یدنلوا
 ندنک هرب هع بودیا مرک هللاعرک نکشنکح یرادیاذش و مالا و خز رب رهق

 ۱ هدا ك [۱]

 بل ۲۷۲ ۵ تن



 ىلج اوا
 كولب هلج و  قلخ قاحوا عح هد یرلناخ نوعلم وش كردلق دالج زبت

 رفسوب عاطلس بوشود هنغایا كمظعا ردص . یرلهجاوخ ناود می و یرلاغا
 هتصالختما یسملف [۱] هزل یو . هولیدمش هدتیلا . هسیا ندمرق یرلن وب هرزوا
 ثانجبدنا كوق هنيو ټو رترب هدهدلق. لوا :یرلنوب )ا: نسر رؤ تیززع تدا
 لقب وفع هنیراءارج رفد بودیا تق یرلهعلق دوخاب رن وسل وا دش هدنا هديا

 ۳ یر E E PE O FR ونک
 هنیرلر یرلناج بوروس رلزوب هنیاک اخ كمظعا ردص هلج رلاززو روک ذم وب

 لج هیاشاپ نج هتل آ راووا بوقلاق ندلحم وش رت . ردیا مظعا ردص  بولک
 ریزو چوا بول . رلتلحر رتفن . نا لوا هل . هدا نامرف ود كد هدادما

 ءدمتک لیجسلالع هراوبوا بوقلاق با کسع كيب یدی نکس ناریم ریم یدی و
 .یراج ور ههه بودا نامرف دعا درک قوا هددارغاب وب مظعا ردص هدعل

 هدنو و, رلیدتیا عیزوټ هلباب تفد هرلابطخ و ها هلجیع هلحم یراهتدخ حس و
 هلاوجا اما, رلیعا در [۲] بولک رابچلنا نوجا حاص .ندنفرط یرابساح هحیع

 ی یا وط هماعط یرلهتبخ جیم ناههچنلک مرهث و رک نایلوا" فتاو
 هنضم رحز و لاهسا ندعر ماعط رلمدآ PE E ور ندیامز زدق وب یک

 مدکدلک هل وتما رکسع كيب هحم و رایدلوا موحم رامدآ زوب ها بولوا التيم

 .ناج هیات وم وج هک .مرهشییغیطا یا وج ور ب; راما ح وز ی بلاق بوک
 ,یقلخ كنلوتسبا ارز. رلیدنود هزاونلد رورس و هزات تابح  راپدلوا یک زولک

 هنیسادک و یا , تلسارکبیع . نایع+لآ عج هلیغالوا رامدآ تسود بیررغ تیاق

 .بودیاتمدخ هل راشاب و یرلناج و یرالام هنیراحورحم و هتسخ و هنیرلناوج و ربپ و
 وب مظعا ردصزو, .هلوا یضار ندنسلح ادخ . رلیدتا فرص نرارودقم راو

 و اف پوردنآ ربهطت نه ربح همالسا ركع بودا اشاع رادام [ر اد هیلق

 .نوایند ءدنوب یک یرلهعا رانآ ررر هدرلءالق یه بودن ممرت و ریمل نرارب
 هنا هج عج و یداوا راوتسا نبصح علف بودیا انب مظع ةیباط رب هدنوک

  بّولکر لیچلبا همظعا,ردص نوجا حالصو حلص : ۲[.2] هرتل ايو هولا : س [۱]

 سو وا



 ارعاو رکسع نیمهشیت هنرف- هار

 كمظعاردص هدلزنم ویو زایدنا نفد هدنآ بوردنوک هتیدارغاب ینلوتسا مظعاردص
 بوردنوک هنندوب یب ىلع نوحما اوه تسک ندنغودلوا لالا شوشم كب ىلع یردار

 هدنسهبرت كيدمحا هدنمرح یماح قارس اشاپ بودبا نیشاوه بک ترخآ هدنآ و
 ادعام ندناود بابرا هلععالوا نایات دارغلب ینلوتسا ندناکب هعلق وو " یدنلوا نفد

 هرزوا نوناق سک نه هدنفارطا ریلد ریزو هدرب ارس بودنک هدارفلپ هسیاراو ےک
 هن هدننارس كناشاب یحاح نالوا منم نادناخ هنب مقح بودنا تکم هدنزلزک ص

 یدی" هدنساضق دارفلت اما كدتنا تکم هل ااخا ننح یجناتسو  یسکصاخ راکنخ

 راو رکسع كنب نکس شم شا ثکم هل هاکتیورابو هاکرخو هنیخ كيزکس

 رادرتفدواشاب ینطصم روش یسلاو ۰. ۰ ندراننمهشش بن طی قلا هار رانو کیم

 اشا ۰۰. اشاپ نسح دوانرا ی رادان رخ اشاب شوانس قیاس

 تکم هددا رغلب *یداو هل را رکتسغ یرادکی یالا ددعشعو رلاولربم ددع یاد

 ینلوتساهلنا مظع یالارب مظعاردص هدننوک ... هام ۱۰۷ هنسنوکی نقرا راسشعا

 ؟یدتیا یرلنامداش پوط هلبوا دارغاب هعلق ادخ تمظع نکرولوا لخاد هدارغلب
 كدارغاب علق هحنل وا ناسآ رب توراب دود بوبهرتدربتربت نامزونمزو نایسآ جوا

 هلح بونلوا نیزت هلرلهلعو هردالف نوک انوک یرلهباط تشخو یراورابو جرب
 بوکح یدم كنابلکتبون چ وا هلبا یرانامداش كنفوت ملیايرب یراراصح مدرع

 هنیرلازانهسکسه بولآ راناسحا4 رارابک نابعاهلج و یرلتاوغا عیج ندنمظعاردص
 یک ررک هتنج بود دابآ ترش :دا رغلب نا لآ E عیح و ردلوا هناور

 اشابیطص روتنق ناک امدقم هدنوو رایدریاهناوارف تمعن لرکسعیرالاو  رایدرک

 هدنراقدراو همظعا ردصهلج رادکب یالار اسو رلا ما یربغو ران اربمریمیربغو اشا ناسحو
 بوردنوک [ ۱]یشابیجویق هزبسورب ندهنس نک هاش داپ ول تد اعس رامدآ هرب هن ردیا مظعاردص

 نوع هلبارکسع كيب ن سکس نشم یدمشایر دلبر له دکر خوند زس روما هل ممظعم راد مس

 قدزالوا مرهنم هبوب [۲] هدهارزبزسرزک بورودنور وسقایهبوببویل هنیرفس هبار

 هدزمرلباتک «هزای هلکوب نالوا یمسارم] هدهبار : ك « س [۲] رلیشاب : ك « س ۲1
 . [ (م) ردهدنوروک ینیدازاب ولرود چ وا ېک ( ابار « هبار « بار ) هلتیرثک- |
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 یلچ ای
 0 ۳ نهسحهزابا یراص نال وا مزهم امده هدا یسهعلق ہول ارز یدنرو هح هدای زهلب |

 i یرلربخ نیسهشتب هنیدادما [۱] را وکوا مدنفاهتلا بوک رلهماندایرف نداشاپ

 ندنآ بویر هلا تع رس هدلزتموب
 تفت

 مالسا دس "۳! هقواج هم ور

 جوا یسەغلف Ê قلشاب وص هدیدودح یعاحنس دارغلب ینلوتسا مر الاح

 یغودلواهدندحرس ءاهنا كرلهعلقنامان نیتراه-و مربسد و ایایو اطاط کج رب ا

 ردنامارادةماقیتم هدیاهدنناماوظفحادخ  ردشفلوا ریرحت یناصوا كەەلقوب هدالاب

 راپوطرفاو نوجما راقل امداشمظعاردص هدکدنآ ث ثکم مالسارکسع هدننرق نمهعلق و

 ندنآ .. یدئلوا رلذاسحاو رلتعلخ بولک همظعا ردص یارفو یرا دزد یدنآ

 بودیا روبع هرجا رلغاد پراص بودک تعاس ۷ هقرش تمس هنی بوقلاق

 هطالل وب هملف لزم

 یعودل وا دود ارخآ تولوا نصهعلق م هدم ضصذارغا یلوتسا ید وب

 همظءاردص هل یرانابعا یربعو یرادزدو یرانارف ردشه وا مقر لصفم هدالاب

 نادهاحمو نایزاغ یالآ ر بولآ رلناحاو راتعاخ بودا یرانامداش پوط فولک

 رکعت بوق ردا را دلوا ناور اے را ناذاشو روم یو هلال نسف
 هدتعاس ۷ هفرش بناح هلا مالسا

 ناکب ,هماق لزنم

 را مر هاب تک ترک یواش ندنا نایرح نددارغلب ین ونسا

 مظعا "یا داما کی زد-هغلوا ر را لصفم هدالاب یعودلوا هقنلب كحوک

 یرلاغا هعلق بودا یامداش بوط هرزوا نوناق هدکدنا تکم هدنلبذ هملقو بولک

 هدنتلآ ینهقلق هنعابوخ امدقم الب دتک بول آ راتءلخ و نانحا؛ندمظعادص یراتارف و

 یشن بولوا موحنص هدلزنمو اغا ناجع ینیما تمسکپ نالوا هدروخخز هللابوط

 ةقواچ : هل [۲] راویوا : ك [۱]

 A A 4 نیت

ekتب تم تیز  



 تامولعم راډ هم هعلق مریس)

 تسد ةعلقوب اشاپنانس قنایماف هدما رام رح هام هدنحرات ۱۰۶۲ هنس مدمب . یدنا

 یناوبسه حتف كتهعلقوتهدءب  ردشعا حتف هداروشاعمون ندنلا یراساح هحع هلباوزاب

 هرزوا قناب هعلق بودا ناسحا هیاشاب نانس یرهم تاب ناخ دام ناطلس هلسس

 هدنرصع ابلاغ دمع ناطلس هدنحرا ۱۰۰۹ هنس هدعب ردشعا مظعم رادرمم

 ةعلق هنسیودوق رکشل هنجما بولوترفظ بو آبوط چاغا هقناب هعلق هلاهلح رافک
 راع بولاق هدراثک تسد ن آلا اذهیلا بولآ یعربنب ةعلق وو یانات هملقو فب

 ثکمهدنرانک كنهردرمأن ناوت تعاسو مالسارکسع مزلخوب الاخ  ردشلوا

 عیجش تباغ یسانطف كنهعلقوب ارز یدنل وانامرف رالروارق هب همی را بناوج بود
 یمهعلق رازبد ردراو یسیلتآ درض كسب لا یتح زولوا یرلنوملم یرج رداهو
 مالسا رکسع هبهعلق وب . : < هرجا زلغاد ینامرواوب

 مربسسپو هدمرپسپ وب یرلپوط كدارفلب یلوتساو یدنآ رلپوط مظع بوشالوا
 هطالوب و ردبیرقلیمیل آ هلج یرانینام ادیز رونلوا عاتسا هددارفلب ینلوتسا یرلپوط
 جاص بولوا عقاو نیه هنیراررپ یرلهعلف مرپ-پ كرفاکوب .هلمهماق هقواجو هل زمهعلق
 یلوتسا ندنتلا.یسهعلق راوشاو هلا ریزو نامرف امدقم هدازمو ردشمشود یعایا

 زویشبو هریخذ کوب هبرع زویکیا بولک اشاپ یحاح ندک اکمروتک هربخذ هدارفلب

 بواواتمینغ مالسا یودروا پوشتب یک رضخ همالسارکسع هلراخذ یربغو رفص
 وید ىدا قارحا مالسا رکسع ینشوراو كنسهملق مرپ-پ نکردیک بوقلاقندنا

 یدلرړ وران اسحاو مانا بولک هریزو روضح یراعانغ لامو رسا هجنبقع بولک ربخ
 بوک بولوا نانعیه هلباراناراب_ نظم نازک وف رش: اچ هب هدتعاس یدب ندب ا

 راملاثم هی لک ضانو صاخ ند بکه ینکردراقبج ]1[ ندنسیمارک نامع كور ابا

 هدطحف ول 0 بودنا بحمآ هدکدر و هرن اراپ .زغودلوا نانعمه توراقح یرکک را

 اشاپ یجاحوبو یدراراق یرالآ یرال آ هیزوپ وید رولوپ هدنقابلوا یرلزاپنانوب
 وب یرلپوط یهاش ضعباو یرلهاخ هبج نالاق بولق شوب یرلبرع هزیخذ ناک لپا
 تعرس هدازنمو بولوب تفخ لمس رالبق راب ضفبو هناخهبج بودیا لینحم هزل ع

 : ۱ ندنسهمارک نابع : ك «س [۱]
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 ...یلچ الا
 هب یدنفا هداز یجاحو مع نوا هب یدنفا نوک در رد وص ٹکر تارح 3

 جو هیدنفا ماس یاک و م نوا هیاخا مهاربا یمادختک مظعا ردصو مب شب

 یرادقم تیافک هرات دود یریغو هیاغآ یدبع ینابیجوضماصو هناغایلعیشابی هجو
 هدرلن | بودی لذپهب رامعن لومیجی راربهشک و قاحیکیاهرزوآ بیل رتوب بوری و ورب

 ناسحا رلنوتل آ رمشمرکی و روا همرلکولم ندنرلافص وید یدشتب رضخ هزیب مایلوا
 ددعیم کی نسهعطق یعرکی بردن هراپ هراب ی كناک نویق روکذمو[۱]راردیا
 نابسحا ناوارفهزعرءادخندنرارورسبهلج یخد ران آ مدردنوک ید هم رایدنفا متیلو
 تآ هراک هج هدرم الغو طحف هلب ونک اقح الرا [۲].یدتک هتشا یرلد بودیا

 تانا یل ایل وا هکاقح یدنا لذبیرلتاصکب صاخو ضایبو یرلبابک نویقو: یرلم
 یا كنيرلانطق هرفک هحیک. لوآ شهرلردیا . رلاقش رلافصاب نارا هع ويد تفت

 تخورف نسیکیا بودیا تخورف هشورغ زوپ هبیدنفا یلسودک ی رتا یر
 العب لا. هنيا هرات. هحنک ؤا بودیا ظفح .یرلدرخذو یرلقاح یرغو ر مدعا

 كتهرکو | نينجا .هنوک زر :یربیه بولوا زاوس هرلت آهنی حابصلایلع. مدصآ

 بناح -هزجنا زاغاد هني بولوا .تفبطل اوه هلا بانج ږج نوکلوا .رلشع|:لصاح
 قالةعلق بوک ندننماد یراغاد ناوقاب ةلبا. هطل وب ةعلق ۰ بودک تعادل | قرش
 ندنآ بونلوا فصو هدالاب یهعلق قالو امدقم بولوا نایاع ید هعلق مان

 . مرپپ راوتسا راصح ین يدق نبتم هماف فاصوا

 هدشاب وفا دلغاا زا یلوا. روہشم طاغ: اما : رارید مرییسپ . رارید میسر, راه

 ,نامااسه دنخ رات ٩۵۸ هند  ردنتم هعاق زب فورعمهلیمان مربسب هدراحمو ءدهحع ناسا و

 قاچ هادنتا ای نيدو هلشاتم هملقو هلی رکسع بولوا حیف اشابلع مدا تند ؛هدیاخ

 [۳] هدک دک دن رات 8۷۲۷ هنب من زفس راونکس ناخنایلس هن هدعب یدبا"یتح کب

 یزج ناخ|ناملس نوچیغودلآ رافک نسهملق مربسب رو ابو اطاط لارق دناندرف

 لتث نوجا يمهماق مرپسزپ هدنکوا هدرپارس ییاشاب نالسرا یز ززو نیدوب هدنت آ
 نكر لک: طر ٤٤س [۳] یدیک :ط« ۵ ءس [۲],ددیارامانناونای لر :ڭ اء ۱1
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 فاض هن رلتسود كناّوم

 روا مالسا رک اسع هکمدروک نم هحار هاش هحالس قدیل و انشآ قرب

 نوزو لللذ جازو جآ ن نالانو هلاو ی کو نایرکو زاو ک بولکود یک يرکسع

 مد"ا رظن همتعاس یهدغوق راردیا روبع كرلوکود بوبد هللا هللا. قایآ نیلایو هدایپ

 ی كركسع مزابمش ابا بودیا لاؤس ندتکی بیرعرب بولوا رهظ تفو زونه

 قاجنآ رارادنودو راپوط ززب زونه یسادتا ردیا تکی لوا هدکدید ردیمراو یخد
 كربخ هدکدید مملب کن ریش فازی فراز یا شیک یو هماشخا

 رادخاسمزب E "رورود بولآ هنهراظن یرکسع وید مادل آ ندنامقل نت

 هرفو یغوامدو ییطصم یحارص كندنفا دم لسودک یسهفلخ شاب كنسهایس

 راشادلون كلک هرب ۰ یدک هنیراج بوروآ یرلعدق قفار ددغ ییا نوا مان لع
 تولوا تحار بودیا سفتت لهس مدق رلنشت آ هلمرامالغ هرجا هرد هدورک وش

 هنشاب نخ لاح رد بوباص ندلو تنم هتیرازبنع ناح هل ران[ هدک دید لهدک نا

 هنیراتآ هل درلنون بودمدتیا ادس راقفر هلتک از ادخ ده - رلیدروطوا بولک

 هدمکیدزوتک هتبح نادیم هبارلتمسکپ و بابک لیلخ؛رفصو بوصآ م [۱]هملص رب
 هدیرلودنکو هدیرلتآ ناهجناهجو رلبدلوب ناح هزات بولقا [۲] هدنرح رلنوب
 رضعلا تالص دمو رلیدتنا تدابع بودیا عوج ۳ ناب دت ان رثافص هدنشاب 11

 لبمح هنیدورود كني رلتآ كرلانطق یرلقاح بونلت آ اورپو كاب هلا رلقیفر نم هاج

 یرلنرق كرلتآ یودنب كرارفاکو بوردنب هنیرلت آ نوز كرع رامالغ یرلانطقو

 كتيره بودبا دنب و دیق كپ ندنراهجهرق بوروا رلیغاقو, هنیراقایآ ندننلآ
 یوهو یاه لرکسع كون  هدزفرط غاص بوریو هنیرللا كرامالغ ررب نیراما

 یودروا برق هماشخا ادخ دم كرهدنک هرجا رلنامروا كرهدیا عامسا نرلادص

 بودناتکم هدر رب هلنمراقفر هدنسهمخ كن هفاخ یلسودک بولوا لخاد هرک-ء

 بوروق رداحر هقشب هرقحهدنرانک هقواح رهن بودیا مارک او زازعا ردقلوا ءزب

 یحاص رداحهقشب هن نکیا شتاب یزصرداح ادخ دح بودبا قوذ هلا زی رامادخ

 رولوا طولخم بوق آ ةن وک اطالب هننناح هلبق ب واک ندنراغاد هقواح رهن اما قالوا
 هدنريحماع : هل ء س [۲] | (م) راو هدش هدنرزوا كمال ] ««هلص : ك « س [۱]
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 یلچ او
 زوبهک تسار هنمرلزفاک انطق یک رع رازفاک ریساوب دوخای . زوبهلک تسار مرارکسع
 اضتقا كمشوکود هتبلا راهدیا [۱]یدنقراص هزسو هزب ردکل رکسعو ردزیا زدلوپ
 ززه۲ ربا لوو زدرلرفاک لامالام ردلکد للاخ الصا نلغادو یدمشارز ردیا

 اوبد رارل آ ندزعرللا یرللاموبو یرلرفاکو هتبلا رلهساک تس ارو کما نیکان

 یرارفاک وش یعند هرکرب هله ردیا مالغ ینبس رلیدتیا تروشم یشخب مرلهلوک
 رب نب ردیا هرفک یغودلغاب كلربقح ندرلنآ " هدکدبد زشلءرن زس بويدا مهدایوس
 ناک بوت هدربقفاب . هدکدیدمشلک هللا رکسعوب مشی هدنسهملق قنای مربقفو بیرغ

 راشن راکللوک یلشموک و حلق یلشعوکو [۲] راکفوت یزدی نوتل آ هلیوبو رلتآ
 هرارفاک وید [4] زوهدیالتق هداروش یذمش یزس هضخوب [۳] هوس یرضوط یت

 نیت رام نس نب نوحیقح ان آعرحویسیع هغ روا یرلاتلابیلوشاتنکب یحاح هرک اقرب
 هزمش زک هسنهرودلوایزب رک ازدیلغواكمادومف مدنفات وب میسیشاب قوي كس هعلق

 یزب رانآ ردق وح رامدآ شلواریسا هزپ هدن اكرام >ەدارغلبى وت سوا ىزەب هر وا مق وج

 [0] ردت وپ ىلا ك زم دحرم مز رلورات روق هبا راشم وک ر لن ١ یزب ندرازس رارولیالعا
 چاقو زسهرولب نیرالوب دارغلب ینلوتسوا زسا: ردیا مرلمالع هدنراکدید رولوا هلبوا
 زب»یدلاق رب تعاس یدب یللا یدتا رلءرفک هدزنکیدتا لاژس ود-رذلوب كالنوک

 وصوب هدنلآ یسهعلف هقواج ثكزس هجیکرب بوقااق ندرب زمنودلوتود هدوصوپ وب
 ندنراشوراو هان [-دازفلب یناوتدوا ناهز یدنکبا بودرکس قاب وتی

 یزکسعنامعلآ هک مدلبهدن راکدنا باوج وند زرنود هنب بول راکش ندنرلهلادغاب اب

 نوجما قلوا صالخیرلودنک ردلاعحا رلنوملم اما راورت قانق ترد لماک هلعغایآ
 لآ هنی ناه بودیا راظحالم هنوک هجا وید رلهروتوک هرزوا یرکسع رفاک یزب
 لوا ) اما مدرود بورو رارق ود ردلوقعم كمتک قرهاللوق نسودروا ناڼع

 مدتیاهع رامالغ بویدردمزال یقیفر ید هزب هرزوا یمالک [5] ( قیرطلاع قیفرلا

 مکیلوب بوراو هنتسوا لوپ كوبون ولوا هني هجهداب نب كلوا لفاغ رلنالغوا زس

 [81 كروشد : 4 « س [۳] رکقوت یلنوتا لژدلب : ك [۲] یایدنقزاص ۱1 ١
 قیرطاام قيرطلا ما: نم [1] زدون كا ۶ س[ه] زرهدیا شاب : ك « س
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 یا رکش هقح بانح كفلؤم

 در [۱] یظفل ( یر لضف نم اذهغ) بودیا کش هد ود ردکتس ترصنو

 نوما وج عفدمدقم نوک چوا ؟نماعنا كنیراب بانج یدغا: روک . یدلوا مایز

 ییابشا زدقوب وید الق رایکبس "تلاض بودیا لوانت بویلزاغوب یعآ [۲] هبشارپ
 كتا: باتح کن كدنا زمرو هشآآ هم یرداحو ج راوحو لاهاو نایت

 ناشاردازب یا. :یدتیا رلضوع هنوک هج بودیا مرک مزک هللا ردق یلاثما زشع

 رب هدنغوللوق ,لوق رب ناه کردلوا مالک لصحم لام ندمالک لیوطت ردقوب مربارب
 هلا هلق دض . بودنا ضيوف هع هاکرد نرومآ حبه بوروط مدق تراب شوخ

 لانا ): رریو ندرب یودمزس لا نقزر كنا یمدلوا [۰]۳ لکو هناشت مظع

 شقا. زی ی .ندرابغا ملا بول :یزلراکش:وب بوید( نیتلات وقلاوذ قازرلاوه
 هدٌها زوبع كرکحانعو مر هدزفرط هنوا هسیا مالسا رک اسع بو دا افص هدنرانک

 نارفاک ریساوب بر رلنالغوا رسید ه بودیا هرواشم هلهرامالغ ,هدن رانک شت وب اما

 هلی اب لیلق بوی ود یرلربساوب مظعاردص ردلاتحا قسراو ههارهاش هجا کن هلیا

 ندلا ران 1 هلبا اراتبنغو,  زلهروا نزن وتب دلی وس هد ردلید درخاب رلال | نخزعلا

 بوروک رکسع ةرتخذ هلبا ناقاخیدزمک رت ردقوب هدنجما رکسع جا و رود ندلا
 وجا كنج نوجا كمهمریو زلام بوبمرود ید زر, ردررقم یرلعا امي
 ردیا .اضتقا كلوا هرجا مومع هرکوب ردنداطخ اء وف تفلاخم همومع اما . ردررقم

 ی آ یرکیلماک ریز رادقوب مے چیه هدنزاقجلب راصرکسع هنعهرخذوبمزب هتبلا

 یرافولت وا یلروماحو یرللف یحاغا هشم هل یرلتآ لس كمظعا ردص ؟زدنوک

 بهدا هرمشط هلم منو خاارفزب نادودروا رکسع ندنسوقروق ارفاک | درلو

 هدنکوا یرازوک نزلت | سکره ندلجا یغودلاآ,رفاک هرک هج نولنابیرک كرکبع
 هنر وک رلهرخنذ "ردق وب هدزب /یدمش ! ردجآ یرلودنکو یرلتآ بوغبا هروماج
 . ا ركع هدزفرط غاص هلکزس رانالعوا :كلک . ردررقم یراعبا .امغی هدتیلا هل رکسع

 هدک دنا راءرواشم هل وک كم هڪ وید !هدک قاریاللوق نزانک رلغاد هد زم رط لوصو

 یتج ناقج هرلنامروا هرشط ندلوب, یک مز, کلب ماطلساب دیا مالغ بارهس
 لکوتم : 2« س [۳] بهشا ما 4 سس [۲] یسهعرک تا : ك 1

 دی ۱۱۷ ی



 اب ایوا

 زلط [)] هلبو- "شقت هدنرب راو یرازگ "نیسشم یرهدوک اربا مذاب ؛هنلتیرالب
 "شور [۲] هلبوسنوا هدنربو راو یوا سورکنا ددع قرفو راو یرلشورع

 هجمروط [۳] هبمارک نامع بولآ یردنوتلا وب یدیا او ینوتلا شورکنا شب نویو
 مدتبا رظن هننرتآ سآرترود كرافک بوریو همرلغالغ نونلآ شب بوذیا [4]

 :یراحنالتو تال آ كرلعآ هج و یرلت آ" یرفاک انطق شمنلشاو شعار ید یدرود
 لزداب نوتل آنیتالت یرلکنفلوق رمشکیا كاذک هدنراکرتو مشکیا هدنشاق رک او
 ؟ررو  ۍزاقلروغاي ندابع لزق ررب هدنرلکرتو یرلکتفوت معتصم هلا یرلروبق
 .:یرلرنپو تمسکپ ضایبو یزلخمو یرللمن تآ و یراکلموکو :یرلزودآ هدنرلهبیه

 ام" یدیا شراق هح یرلّختر نکل. یدا راو هدنرکرآ ئزاقاج ردق مرانواو
 .عنصم تیاغ یرلکنفو یوبو یرلکنلوک یلشموکو یدیا نالا یکسا یراجلف
 «هرجما رلغاد یجاق را كرامالغ ( یرای بيض ردنا بصن یراب تمکح ) :یدیا

 هزجرو ثمسکپ ضاب قاح ییاو ابرآ قاچ یا نکرازآ نرلرپهلک راکش بوزک
 حدق مس ریو رلجلف عنصم یلشموک ییاو رلباک هطناج هطناجو باجی بارش
 "نشموک اد یل[ و راقاچ اشم وک هلاد یل آ هدنشاب سلحمو یحدق قرع نونل ارو

 :نلکلموک و رلود نوک انوک هدنجما مارحا ضاسربو ساط یلیلوق شهوکریو رلاټچ
 "یعازخا ضابو مدزابهلوا هلرمداش یقح نامه هدکدروتک مرلمادخ بولوپ رلبایساو

 :رخ"ندنااوجا كرابابساوب بوغار رکنل راو ربنکسا دس بویهشود هنشاب شتآ
 "بنولکربخ هدقلنارق هجیک ردبلبابسا كن ادوبق ناب مزب رلبابساوب یمالاو" مدزوص
 ید دوپ ٣ نلبذتک .بودونوا هلس ید یزبو نرلبش هج ندنرلقلتقشاش مدق دقلاق
 "مدلوانام ×« :رایدیدرذقجالوأ .بصن هرلمک یخدیدلوا سصز هزسیخد رللام وو

 :نفاندا زی زجاعو یصاع دبعوب ئهلا مدتیا بولبق زامن تدکر کیا هدنراتک نتت آ
 "ودق یسراپ غاط ینا هدنسهرا غاط ییاویو كدتيا ماعقاو ناسحا زدقوپ کرداندا -

 تردقو توقولوحو ودکنس ماعناو ناسحاو تیانع كدربو هقرصت هضبف یرلرفاک

 (هیهنانرک مع ) [۲3 بلو: «ین ۳[۰) هیلیوس :.ط... هلو « س 3
 ۱ ز 1 و هچ روط : * < س [4] ( م) ردیاع وقوا هسد

 س ۷ ۱۳۲ سس
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 را رنک اقسام کیا نام

 تویلغاب هدننای ككرلت 1 مزب بوتود یرلتآ :نکرارزک نیم انتو یرلتآ الاد

 كرل رفاک حالارس ر هلعالع ددع ترود ربقح ناه هدک دید ررورود توخ نرلع

 بوصآ هنلاد جاغا رب نراحالس رفاک ییا مدروک بوراو هدوهعم لح یغودلوا

 لا بای باب ریقف دبع وب ناه رلرطای بولروخ یک زوکوط [۱] هلتحار باوخ
 رلمالغ مزب بولا نراحالس نلیصا هدیلاح فک اکیا بوراو هنسهضیق جاق

 هنراتسوا هلفغلا لع هلمرلمالغ رشکیا هرفاک یه ندنآ بودنا تلص هبیلاحرب هدننای

 هدنلب رکم بودیا باترپ ندنرب هللوح ناج یرب كرافک لوا بولیراص بوشود
 كنو ربقح بودبا نظا مدنا شق آو بوراقبح ندنلب سا راو ینفوت كحوکرب

 متسر ناه بوبالریف ندنلوق كنفوت هسیا مدروا [۲] یسودکود هتلابر هج هنلوق

 هتلابرب ربقح هنسهلک كرفاک هدلح لوا بولیراص هرافد هناتسر هک اقح ملوک مانب مان

 هدینسیکیابودیا دننو دیق یرفاک افقرب تسد قحلوا همیسارس رفاک بوروا ید
 یرفاک الصا مرامالغ مان بارہسو مظاک هرفاک ر وا اما كدرتک هنیرانک شتآ

 ر هدنلب للسهم هدنلا شعا قوذ لها هرفک و اما رایدلغاب بوسردنارواد

 ا ا هلنا زود: یدنمه رک وض اما نیمزاو دان نا ورا زک [01 4و
 یدنک .ندنراید لدرا هللا اشایدمحا دیس موحص مالغ مان بس ۍرلرفاکوب لاحرد

 هلکنآ بولوا تکی الاوت رارب رب یدیا یعالغ راج غیلب و حییصف ميدراقيج هللا

 قاب زب ماغآ یی [4] ماروب یهللاو یدتیا رارفاک بودایوس یرفاک کیا وب
 نک ناک ندهرد وب بوطی یدیا هجک ییا بولک هل وب مدآ كنب ییا ندنسهملق
 زی راطشاج نکرد لءراو هلبا هرفاط هغیناي )هل راکش مهقبح هرزوا یرکسع كروت

 راشعد رویلک هزکیرزوا یرکسع كرت یک ایرد زکسرروطد هدهروب هربب بولک
 شتآ وش یخد زب راش جاق نمراشادلوب بویارحبص هنیراشاب یراناح كز رکسع
 هاب زا بار ظ-مادق کو ازار کا :یدیا رازب نو ییآ هدنکاب

 بوبوص یررفاکوب ناه هدکدید یدلک لاح هلبوب هزمشاب هتشا زشلاق هبوبوا بوجا
E ۰هرطوخ : دل ء نس[۳] یسودکو :. 2 ء س[۲] ,هدتحار,باوخ »+:  

 مارو : ك « س 1

 سس ۱۱ وری
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 ياچ ایاوا

 ردبا یرب كکولع هدکدید لهدیا دج ههللا قزار قلاخ بودبا عوج مفد کج

 رزبنح ریزنخیلغوا رزخیه مدتا ریقح هع د ردعآ زوک و ط رل ایک وب مرق روق اغا

 رفاک رس ردشغد هنقح بابک وب هتخا یرلکدید نوسل وا هدشش هدنوسلوا ینآ

 یعیامنقصنای زسهدقص [۲] زسهلوا هدرورپ هلتا زوک وط [۱] زسهک ندنلب یدالوا
 لغوا ناعم بورتسوک هعرامالغ وید. یرلیردو یرلهحایو یراشاب ككرلنوبق هتشا

 كنيراباک نوبق هلمرامادخ سلاقجآ مایا جنو [۳] شمقج جآ یک راقچ ندنسیح
 نبابک نویق ریو /كدنا كابو رپ لاافو كدب هلزم رامالغ راو برک یدعم نی-یرب

 یرلهناغ سبسندن آ . رایدلوب كنلوکربو چاتربو یرلکنفوت لوق یلخرج هناد چواو
 یو ]٤[ قاح کیا هدنند یلاح رب زی رلمالغ یا نکیا هدنددص كمتک بودلکو

 Era اکیخنب كس كس یملا زامدر دلق 1 1 ر نر: رھ اما رلید روتک پولو فالو

 فالو هزع رات كدر و یاک نوف شمش هدنامایل عادوش هراز نوسلوا رلاتو

 كديد ( اهقزر ةلاىلعالا ضرالاف ةبادنمامو ) ( ةآ ) [ه] مکنسرک قح كريو

 یرادتفا هکمروتک كرلتآ كتبا لمحت [۷] هزات [*] یرلفالوب وب اما یدلوا

 هحنشیرلع نات بوصآ یرلع همالص ردق یدب هنعر:آ ددع یدب نامه قوب
 هاش هجهداب ریقح هحنسک یرلع راتاو [۸] كدتیا افصوقوذ هناربما هدنرانکسشت آ
 فقاو هحراوهتساهننایادتبا كنسهدنورو هدننآ كمالسازک اسع بوراو هرزوا هار

 كربقحون ناهنکردبا اشا [4] زوج بوراو هرزوا هارماش بوید مهلوا رارسا

 راو راکش قلتشوم اغا هرب [1۱] بولک قارایولوص [1۰] راخراخ مالغرب ما یس

 ترود و رلرطای بویووا روخروخ هدنجما قلجاغا رب رفاک کیا مهدسک قلاق
 هک و [4] شمتجآ :۵ [۳] هدزمالو شرور : ك « س [¥] زشملک :۵ [۱]

 قزارو نیلاساابر هک اقح : ك [] ( م) ردهلزایهلا مچ یلهطقر, په هدرلهخسن رکید

  TSEس [۸] هزعرلتآ : ك ء س [۷] نرلقاح فالو و : ك [1] مکشرک <

 : رلیدتبا رک ادع ر:۲ بودا ]٩[  : 4زج ]۶ AAD BOTE LS ۰ ۰س

  : 1بواک هلا قارب لاذ رب هدنلا
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 را وشا و هلو

 )۹۹1 ه( راوشاو هملف لزنم) 7

 حیف اشا ی ندنرارب زو ناخناملس هدنح ران .«.هنس یدنل وا تکم هدن رقبولیراو

 یسهنعاق "ما یدادشن هرژوا لاما ةتشپرب یسهللق بولوا لوتسم نافک هنن بودی
 " لوط هدلزنویو ردشعلواری رح لصف» هدالاب یعوداوا مظع هقنلپ یشوراو فاو

 نابابخ ناجا لهانامادخ نامرد یو فعضو حورح زوب هج هللا قالوا لو, زاردو

 رایدتآ ناح کلک زلنآ بوبعا رظن درس 6 احرب هزلن[  رلیدلق هرجما ناتساکتچ

 رابدرف [۲] ناق هتسح هدو رک رافک نیس اما

 یراب ناتخا تیصل 18: E یا نارد

 هرجا قلنامروارب یرلیا ۰ هقلاق هشود بولوا مأتم هلمرامادج هدلزنهوپ ریقحو
E]هر ون اآ یدلوا نهاظ دورع شتآ رب هدر قحهلوا کر هد لاج لوص  

 ییا كښت مظعرب "مدراو بوزوس تآ هسرلیا بودا تارت ود هلوا شتآ

 نوف لاثم یا ققع . شمشب هادا کیا هنیرلشنش نامروآ ندحاغآ ییا هدندناج

 كدا وج و تسح قانک او فارطا رانالغوا هرب مدتیا رقح ناه رورود یزلباک

 مدزدنوک هیناح نه زغراکولم هيد لهروک هلواه ایا مهارآ نعرفو لصا كباکوب

 ناشل و ماتر ندداز:یعدآ.و مدآ مدلی رود ی هل را بتاوح هلا تا ید رتقج

 یرادقمكيبییا ندنرب [۳] وصوب ونددوهعمیاج نالوا ییابک نویق وت اما. .مدلوب
 یعودلوا رک نع,ندقن ندرارب ننلغب با و ندنراشت آمار ز زاشماق زو زه زکشع

 هرفکرب نک رکيا نیس نالابو ریز وید هلوا يدروپ رکسع هوپ اما " یذیا مولعم
 یسهمزجهرفک ندنسلردننالتربو ةقباش هرف رب هذنجما یسهسیک حالاساینحی یسهتنچ

 راتب او قل اقد خب | راشچاقزونه ما: ردیدروپ یژوریاط ه هرقک مدل : قدلو
 یراباک نوبق شمشپ هزي جا غ ادوب ابرنک بانج رافجالغوا زیپ مدتی ؛ریقح

 هب هفص ندنیاپ (لک ایل 5 1 ( یابکوش كلکناهج هرکصناج لوا ییلبا ناسحا

 ونمو ۽ e س 1 رلنلاق : ط < ك ء س [۲] هزاوشاو : پ [۱]

 N : یاچ ابلوا ی ید



 نکمبوریدنا نیرلرمس هلج كرارطق فر, بورتک هننای كرلرطق یریقح هدنام راب
 بوزاقبجاپرآ یبتآ رب ندرمسهبوردلوط ابرآ . هرجا یرازاص كرلرمس امدقم
 هنو رتشیکیا هیریغو مرولپ میرباکس هنوتل آر نسرولک هجیک نههټد هسک یرسوب
 ازا ندنجما یرلرمس رطق بودیا رلاحر ورد "زکسزمتسود کشا نس اما مریربو
 قرق اریز. .راهیلوا رادروخریو حالفا رامادخ راکهلبح یهلا :یدریو بوراقخ
 وجا ہڈی راک < هژیورپوو یدسانوزوراز ۍربټح یرهف راکتمدخ وربندلس یللا

 مد» ندایصآ هرات[. نامه. . قوتا یراق ؛ردق هرذ كارامادخت اما" :قدلو "هقف

 بوریوهراراتات زع راقیف ر ینفصف بودیا نابرق بول زاغوب بوصب هک ون تهشارب

 ویو كدا یضا هيل هحکلوا ۰ بودیا لوانن هلم رل مادخ یصقترب ریقح ینفصت

 ی.اغایرجیکی بوشود بوطزع لابرب هزهنوب نکرد روبع مالسا رک اتع یرهن
 لالایی وتل آ | هنل و ینه رق هس وکر ب اغآ مهازربا یمادختک مظعا ردصو ام رحم

 بوراق جن دنا قاطب یوطروک ذم هلا قاطیالام مارب هاوخانءهاوخ بودیالذب هرایزاغ

 انب رلپ وق رسج زر ابو تخردهدر ید,لاایفهرزوارمود بورک هفرطوشرف

 هدازنموبو .رلیدتیا رلاعدریخ هیادخنک مه ارب|نکر لرد ار وبعنیماسم تا نقول بودیا
 هنلوتسا یاشابیحاح فرصتم هدارغلب یلوتسا ود یدلاقربهلح سم نشر هدارغلب ین وتسا

 چق ربولوانامرف دک ۇ م وید هل باك ر ادت هربخذهمالسارک اع هسیادلرک كشاببوردنوک

 رللووارق هڪ هي هع را بناوج هدل وو رلبدلوا هناور هغاط ندغاط هلا رال دحر س

 كمالسا رکسع برغملادعب نوک یبتریا بوناوا دعاقآ نوکرب هدنآ بونلوا نیست
 رکشضع هی ندا رلیدلّوا لضاو همالسا یودروا بولک هلنا اشاب رادود کوص

 [۲۱] كرهرزیدنس كنسر كالاب ناربج بولوا راوس رع راوهر بسا هلنا راوغتهوز

 ندننرارح تدش .كنابا سنش بولوا منو مزک اوه ادخ دح اردک زج رلعآ

 هرجا مالسارکسع بوک تار بولک هتکرحن یرلارط تأرح كتاف

 یدلوا ناعرپ نکیا نا نیدحوم شوج یدلوا یهاش مزراوخ زورون غو

 هلتمالس بونلاآ لو تغاس ۱۱ نوکلواو
 در هر دنس : ك ء ص []]

 هسح ا بس



 هژیو رم

 هاج . بوریدنب هلا یرغنیدوجو كناغاناّمع شک ترغلامایف هدک دنا ملست ناح

 لصاو لالمر حتف یب هبیودروا بولآ نراحورجو نرلهشمن كرلادمش [۱] كتان

 نهدنفا اغا نامع. ۰ كريد یدلوا حورح یخد زمتعن یو هني بوقلاق ندنا قدلوا
 بودا هار منع هنی كرهدبا مول [۲] دم هد اد كرەديا کب نوحا

 میخ ادتا . بورک هرجما نامروا رب . كرددیک هرجما كلکر هدزکواو هدزیدرآ
 شو رو یرللک ددع چ واو یزلدعقم یراک دنه تفح ییا ىزۆخو یراهمشودو

 یدلاق یراب هبرکر عزاب ادخ دم مدتک بوروا ش *زآ بوغی هر ر هلم هرم هيد

 اما قدوق هنیرلهببه .كرامادخ هد یرلنآ یدیا شلاق قحا تامسکی هقو ییاو

 تایح بآ و قولتواو توا قحا قوناذن هرذ ندلدرخ ناد رب ندربهش هرلتآ

 نانو جازو جآ هرزوا لاخو قوب جالع یربغ ندقح لکوت مراحم .قوح وص

 یرلتآ كمالسا رک اسع می لکد كرقح یقدلوا هناورهلوب هليا رلت ] جاتح هیهراپ

 و نقاب شمهمروک. نزوپماهظ یاهو ربعشه ورندنوک یللا قرق یرامادخو

 راف یک یرلت ا ادک ماش ب یل | ..تالک. راتفر_نابنص شل هدیزک كيبهح راو

 لنبات راتنکی ک ناو زلالندقلجآ :رامادخ تیکیزایهش عی و كردپ
 هدرارب لوا! . امدا نشود هدراروماح كرهدک بولوا قرفتسم هدنغاطح و غاطب

 هدتعاس ٩ كرکح ماجحنارسدرذ نوکلوا قاراق

 هژب و رج

geتصام نطالب و هدب رق هسه اط ةىو ان ناب, < هب هلو تاب  

 تآ هولا رز ندنسشاب هدنب رخ كمظعاردص هعراتآ هدلحم و ریقحامآ رولوا

 هسیدنوتل رشکیا زع اما راو ذآ ادخن دمه مدرو لول ووا بول آ١ 1

 رطق بودیا تنابخ هج هنیرالام كنيرلیدنفا مکروک یراکهلبح مادخاما  مدرریو

 بولا یوتل | رب نواندرمقح یاب هدنبررح هکنوح رارااص بوسک هع ندنرات ان اوبح

 [ (م) ردشمهکرح هلسوکسكفاکو یحتفكمال]كلدص :ك «سا ۲1 تازغ هلج : 4 [۱ ]

 هتص 1 رک ٩ سن



 ۲ قد

 باوجود هدا ظفح ندنرتدب لاعتم یادخ . یدنک نادلا ید یسهعلق هرتلو یتهعلق

 (درفم) بودبا نات برعم عنو باقل و هدرارفسوب كنبيالفاعرک !مایلوا ناه " رلیدنا

 تلاص ردقیه هدایندو هدرلرفسو راشهد ( تسا تنطلس مظع تق ةح «یدرحم)

 سس تشداژ ىح زاق هدکدید نسرولوا تحار ردقلوا نر ولوا مدآ رابکشو

 هتزعلا بز یزعروما عرج بودیا شوکنم همشوک یرادنپ وب بودنا سوب نفیرمش
 یرالبقتزابیریغونرلهسنلو هرک و ناغروب هلج كنم راکول هحیک لوا بودا ضیوفت
 تولا ارحارر هاشبوردقحم آ بودناقارحا هلم یراصشو لیوار 2 نادحو

 نکردک رکحالنرب لکواتشتدش لخردش هنب نوک ۶ یتتربا قداوا رادکتس لپس

 هبورک یصن ك رکسعەخد یدنا رفاک ه رل وطو ا هبح بواک راجدایرف ندوریک

 نار اوهدادمآام ارلیدنا رارف هرلعاد رافک هله بوش دادما هراب وط بود تجوع

 ردراویموصوپ EE رافک ردلاتخا ٠ ؛رایداموق ندرلغاد یرافک رکسع

 ندنآ راددام وق یرفاک ود

 لا هسجابوچ ةلق فاصوا
 كما رسر هدنک اخ لغ وا ناکب هدنمکح یراساح حم بونلواتکمهدنبرق الابهعلقو

 زدص هدلګ و اما رد انعرهعلق رب یم هللا شارت كنس هلح ین ال وطندسمم لکش هرز وا یلاعهتشب

 دجا رادرتفدظعاردصهحنلکربخ ویدیداوا عیطمبوروهرو علق مکیدلک یخ همظعا

 "یرلاغ | كولب یدیویرکسعرادرتفدهلج بولوارداص رانامرف نوحیطبرو طبض هباشاپ
 یاب رراراقک نوعلم هرزوا مالسارک اسع ند«ملق نورد مدناه بوراو هنتل | هملق

 هدروخ خز یرلمدآ ی ردقو و یرلتآ ردقو بوئآ پوط ماب ربو موشرف

 بولوا شوهدم هدول | څخ ز مدا. ردقویو شون نتبرش تداهش مدآ زوبردقوب بودیا
 اغا ناتغ شا [۱] تمسکی نالوا زمتمفن یو ندنرلافا شاب كناشاب دما رادرتفد

 تاقشمر هنیزوک یزید كناغا ناهع ندهءاق نکررود رظتنم ههرو هرزوا تآ ید

 تآ بوقجهلکندنایهوا پورو( هلک ندنرب نالوق كنب او, بوروا یسلک بوط

 کاک : ی تتامیکت 6)

 تام



 نم سی ی اف

 بونلواتراغو بهن یرلتیالوویربلیا ردق وب بونیل | یرلربسا كيب یدب شم بودیا
 یدردنوک نرالا بودیا لوبق كلراذك جارخ بود ناثع لآ ةدیزک یا نامالا

 تیغرهحلهویدردنوکلوسر رارکت رافک یدردنود هیوزک نیرابج ا مظعا ردص

 یر, یدلوا شاوا مولظمرافک ءرزوا لاحو یدنلوا در هن یرابطا [۱] بودا

  تایچاوم میخ بودیایفأتم یرایاریو اباعرو یعالسا رک اسع نمرلارزو مز, هدفرط
 كام لصحم ندنافللاکت اینو [r] تالرو ارتشاو لد ندا وهداپ یراتافراصم

 نوسلربق هلبا كم رفسیراتوروكنسهفن اط یرکسع نوح راسا ظحو نوجیکما
 كاله ناح ردقوب هجندیا حتف هلیساحر ارقف هماق یکی بودیا راینعم رب هلبوب نوجما
 یسهشاف [4] رقنم لیزفر,بودیک هیابه نیملسلاتیب [۳] نازخ لام ردقوب بولوا

 رایدتیالصاح [۵] رورغامد نمرلماکح هلچ بودا مدام ربارب هریب هنب بویلوا
 قاخو ) (میآ ) رلیدتیا كلدنسپدوخو قاشورفدوخ [1] قلیاردوخو كلبدوخ و
 ندهممذ تاصخوب بویملسنیدوجو یدنک مدآ ی بیرغ نالوا ( ًافعض نانالا

 هج راشیا هح یودلشا بولوا ردت ءوس یرییدت نسح هلم هسلوا التبم هنرب
 هلا جاردتسا راک اح نالوا یولو رجافو یتسافو شونهدابو [۷] رولوا اطخ و ءمن

 (نیتمیدک نا مهل ی ماو ) ( نوملعبال ثیحنء مهچ ردتسند ) هدسلوا | نآ ن

 مشح بولوا قاع یراک تبقاع بوبلوا ريخ یتبقاع [۸] بولوا قآ یزو هرزوا یمن
 روهظون . ناوج هزات مزب [۹] ملچ ایلوا ملج هتشا . رولوا كاله ًامومسم هلهاشداپ
 رهنوب بودیا طلسم هژع رارزوا یرافک نیلاعلابر هلبببس یراقلیار دوخ نر اج
 هنامع لا تلود بولوا تعاب کلک راهنخر هل وت هندم» نيد بولوا مزهمم هلو هدد.ار

 ءول بولوا قتاماندپ ردقوب ید هدنسهول ۀعلقو یدلک [۱۰] نیش يلاوسر ردقوب
 كنه شب کهدلا هدا راو یسلج ( یدید ناما ) هرک وص ندهکو هدرصتخم [۱]

 :ك ء س[4] نیازخ و :۳[2] تالوز : ط « ك «س [۲] (م)ردقو هلجو هدننیر چیه

 هدرلشا هلج : ]۷[  قلشورفدوخو : ك [1] رورغو : ط « ك < س [ه] رقنام هرقر
 یسالوا و ردقو هدرصتخهدهبا راو هدراهخس یمهلک ( بولوا ) [۸] ردنا اطخو وهم هلج

 میلچ : ك ]٩[ (م) ردیالوا (و)رب هدنرب كلو یبغود .رووزو یانمم یلوا .,ردمزال
 ناع- 3. ۰

 تا OE .تح



 ۱ يلج ایا
 هڪ ۳ زانات بودک هرجا رلاپنم تخرد هنب بوکح رلدادشو مال هی وک

 نداد رایان تخو زف هشاورغ ررب بوووتک یر تآ كسب

 [۱] ربکشوراو ةن لزم

 هنوژاو كحوک نکرلک [۷] هسار نددارغاب.ینوتسا هلا اغا کصاخ هدالاب

 لغوا ناکب نکل ردکنیواساح هحع یندو ردنوژاو لوس و یدمش بو اغوا

 اقا زابدروس راطقو تآ یلنخ بودبا كلنزءر یرلانطق كنو بولوا هدنمکح

 نانل آ .هلج و زلیدرق یرلانطق هلجو زلیدرا هرافک یزاپ ات ادح رس هرص .یرلدرآ
 ندنماحدزا ككرال و رمقح هدازبموت رابدوو هن زل مح اص توروس هودروآ یراتان اوخ

 هدنسودرواهایسبوسزاو هتسودروا راتا تندن درد قاتحناشک پو طو ,قاتحو قاطبو

 ثکم بوروق یعهمخ هد نني یسهمخ اغا ناهاس هداز یحنازف نالوا زمتسنلو

 تحارب ویب رلمامطیسابودوروق [۳] زعرابابسا هج بوق نمرلشت [ مظعو مدنا
 عاطل مدنا ریقح هدمالک یاننا كدا: ی زلت .ناح هللا هداز ىجا زق و قدلو ناح

 لاود ودقلوا مز ېم بوکج رطم ترنکو اتش تدشو انعو مر به هدرفسوب
 اما كاتيا یلاوس کنوح ردیتناما هللا سلع مایلوا کرایدروم باوج هعلاوس مدنا

 ژارنا فقاو هلکد هلسغالوف ناج اما [4] نوسلاق .هدروب نوا هلا هحرس وب
 هداز :یحازق مالک نم بیارغلا م اصلا نمو ) مديد اطلس هلوت هذك ديد نسهلوا

 هال ع "ادتبا یزئرافک هجم نازوب یزیوب الوا مانلوا کرلیدرویب [ه] ( اغا نااس

 لاوو [۷] یو [4] نیجراو كلب ءزح هدنتلإيا .نیدوب بودیا شنا رب راغ
 ةد هلان كن [ندلجاکودتارسا نقلخ4لحبوقتو بوق نراهعلقنامان كب ناو

 ندجلق ی رارافکك ببیدبیم کی هدنوغروتسا یارحبودیار فس هنیرلرزواهدزب هلع رش
 حتفیخد نرهلقهراپ یدیزوتوا [4] ندنباوت بودیا حتف [۸]ینراوبوا ةملق بوک

 [ (م,) ددیللوا ( نوژاو ) یسوغود ] ۰ ةنوژاو : ك . ,نوزاو": ب [1]
 نولوا نوجا هللا ادخرس و : ك [4] مرباوا : ك [۳] هار رم : كل [۲]

 . نیجزا : پ [*]اغاناهلس هدازیخازخ مالک لدم ام اصنلانمو : ك [۵] نوسلاق هداروو

 ندنیامب او اك ٤ س « پ ]٩[ یراووا ةماقو : ك [۸] لنت : س « پ [۷] تیچرآ 9

 ےک



 هم هس اط عاق

 دورع شت آرب هد هعلق لید اما ردهعلق یوقو نتتمر . یدادش هرزوا ىلا هتشدر

 یرداج رب مان رطب ىلع كناطلس یا رک دا مزب مدقم ندتعاسر,  یدلوا نایاب

 هبوص یدیکپ یلتآ زوب یدی هرجا رلغاد بودیک هشاب شاب هلبا تکی یلتآ كيب
 بقعرد و راربلبراص هنشوراو لبحرام هعلق هلا تکی تا زوحوا بوبوق

 بوقنح ندشوراو ی هل ناه بوروک یرانا یودموس راسسک اخ رافک

 زون کس یدب نالوا هدهاکتیک ناه هدقدلوا دیم یلزنم پوطر, قاراوق یراتا
 ؟رارروا مزج روتاص رب هلبوا بورک هرجا شوراو بوقبج ندوصپ [1] راراتات
 نيرا وط ندورکن کراوقرافک یراتات هحینلبآ رلز وط ندهملق ما نام زالوا ریعآ

 زارانا کراهسزوک رارولک هتشوراو بونود ورک رارافک بودیشا نیسادض
 نلی دنص :محاق هبوک بونا رحیص هنشاب ناح كرافک ناه رلشعا ضق یراشوزاو

 كشوراو بورع ندرانات ربت نیسهلح بولاق هدنسانروا كنیرکسع رانات ییا رافک

 سايا شعیو رنسا .زوجوا بولآ نرلقازراو؛لام نورب ندساقو نوزفا نددح
 رانابابهدقدنل وا فارحا شوراو بولاق: هدنرهسنک یسادعام بول | .ساوسو سانخ

 رلناتبو ناببص باتف آ١ چ یرادقم زوی کیا و رلزولوا یباک زیپ زج هزجما یرازبد
 سکه ازیزیدعآ هارب یربلام بولک همالسا یودروا هلبا رللام کوب هبرع هجو
 وانات ناه ندنکودما تبغر هلک هعانغ لامو ارسا راشلوا رازب ندنراناج یدنک
 یراسادخ :ساپاپو یرارفاک انطق هلج:نوجما بلطناق كلرلذل وا دنهشرح هدنرم هبار

 رایدتک- بولآ 1 هنیرات .یراناتبو | ناتج ریاسو رلیدتا مام هرق هرق هرزوا رالوب

 ام هله هدننماد دنالودوک كرەكح انعو مر تعاس ۸ هلاهش تناح هنت ندنآ

 نوک درا بوتوا نيم رالووارف هبهمب را بناوج بولوا ثکم

 [۷] هسهبیاط لق لزم

 هدنکاخ یلغوا ناکبو هدنمکح یزاساح هتم بولوا هدنرانک یر ناطالب
 كه بوکح روماجو رومغی هلاش با هنب ندنا [۳] ردحودم هدالاب یغوداوا

 هسهناط ةملق برق لزم : ك ء س [۲] رازاا رش زو زکس ید : ك < س [۱]
 ردفوصوم : 2 [۳]



 ابنا وا

 زاتا  بوئلوا توالت هف رش ةحتافوبد (:نسح هللادنع وهف انسخ نوتمولاءآ رام )
 تعاخ رب بوریغاح هسروضح مظعا وادض اب یاطلتم:نانت یارک دا هداز ناخ

 هتیرکسع رانا" نوجما قاشوق .هزاپوط» تآ.كباچوا بودیا نادحا هرخاق

 كبیدیو قوا كربازون هرکینرکیو رابدریو ترحا نونل آ كی رحوا هموب

 مدرج وک بونوق هلبا راتات هدلع وب ریقح بوئل وا ناسحا هنیرکسع رانا یای ددع
 رادرتفد یرلهک كچ وا . بودیا رانلاب قارحا . .یرلایشا لی ضعب ندهاخهبجو

 یرلحورح وهتسخ هله و :یدتا لب هتیراقحاولو بی رفد .اشایدحا

 ف ینلاغا یرجنکیهدل عو بودیا ماست ..[۱] 6 زادنود البا راد رتفد
 یدناوا ناضحا ۳ مرح ۳۳ اشا .شوابس

 رولواناب زمکیدتک هنیدادما راو وا نو تدوع [۲)ندار رهن

 ۱۳۳ تر رخ رم تاک هاا چ هدنرگ ... ء مام الوا
 هدنرانک هار رهن رارف خزود رافک اما یدنلوا هجوتم هننناح دارغلب ینوتسا

 نوک یلروماجو یلقاطب و هدرلنامرواو هدربلب و هدرلغاد هن اما , رلیدتا ٍرارق هل رلمع
 هدتعاس زکس هدرالو نمروک

 فان همی +

 تعاس ییا  بوکح رن هيام جوا یسهعلق ما انا ثلدشا تراغ امدقم
rهسک بولاق  aر لبنکرچ 1 رتامروا هنب ندنآ  

 ۰ ۳ 4ر خر داش نوش اوا ءاوخ

 لچرام ةعلف فاصوا

 هعلق وب ١ شلوا یلوتسم رافک هني بودیا حتف ناخ ناملس ]٤[ هد ٩۳٩ هنس
 ال ا ب [4] هرجا رنامزوا : ۲۳ دار : 2 [۲] ادنود + 2 (11
 ۱ هد ٩۳۸ هنښ

 س ٩" + ٩ بی



 و ا ت وو ب ف و تو اا

 رارق نلیر و هرکو ص دنا زا هار

 بودیا زار فسدک رلهنسک وب ود شچاق بودیا ناصع زلنآ ادتبا یرکسع
 زاشمد .ردک ندلا هد هعلف راؤوا زکسزلک هدادما رک او ردا شو رلرهز

 نستایفطاو رسلالع نس هلوا رحنم هن زااوحا. ینراب ردیا ماظعاردض هدک دید

 تا وح هن ههاشداب یدک ید رخ شح ومو نکیا نار هلم درد یدنک ی رای زب

 ۍدروک یتک الفو تمالمو تبیصم وب  هدنوب ید افا یکصاخ صوصخابو . هریو
 بورولا شالت هودنک ود مدیا دا , ما هڪ هزاو واو مدیا باوج ەت هراکنخ

 هدوک رب فیرش تاذ یلح كزان لوا یدمروتواو یدمردو یدجاو یدع الدا
 تروصء نازود ةنيآ لهروک ) عارصم . بوئود هنازخ كرب یرلخو نوک لفل

 كالفیاغفودایرف وب رلید|میاش هزجمامالسارکسعیربخ شح و موب بواد (ررتسوک

 هژدنق ونرلاغاقاحوا مو ردنا مو مومعلالعنوجح ا هرواشم رایدامرشا ندسلطا

 شیاادح رس لواو یناشاب یحاح ناک نددارفلبینوتساونراغادارغلبیوتساو نرلاغا

 قامقج هتمالس هر هبا کرایدرویب مظعا ردص بودیا عج نیرلرا شمروک
 رایدید ماقخ هدنآ ردنش كي هزب هژینق یرلاغا یئامع مزب هدنرلکدید ردلوقعم

 هرفاکو یعرولوا كمکعت قلقاطبو رونغیو كعود هیورک" رایدتیا لارا اما
 E مز رایدید یگ د یدم سوما یعرولوا كمردد یدنود ههورک كرت

 زسررد هلوا ود نسامارغوا ینامع هبهژشف بوذیا طفح یر دن رد اب وا

 لتلودءرب رلیدتیا یرلاغا نیدو ,رلیدید ردکمتک هبهژینق نيش و تمالاس هزبیاما

 هچرک رددارفاب وتسا تمالسو نیقیآدلج .نسرتسا تمالسلوب نیش. ریزو
 كرکوس ناتسرفاک ورلبا بویام ورکو ردیضود هتمالس اما ردا رفاک

 [۲]زسراقبج هندو زکسردک [۱] هراوکواو هنوغرتسوارک او زرولوا شمقج .
 کلب كرت بودنا فوخیند نمشد ندزمکیدتک هلو لواو ردلو هار هاشهلح

 هنسهماق نیترامس ابو مر تس ر اي  هننزلهعلق ایا ای ر اطاط اي  ردنک هنسهعاق قنای

 هدن رلکدید ,راقح ینیخخلیا هتبلا زسرروک بوشود هفوخ رافک هلنسهظحالم ردیک

 بودیا توالت ینیرش ثیدح پولوا یسهدیدنسپو یوبقم كنهلح هرواشم وب
 [ (م) او ةعتف هدنرزوا كنيس ] زکسراقبچ هندو و : كل [۲] هراووا : 2 [۱]

 تس ٩ ۰ ۵م تم



 یلچ ایلوا

 للغوا یونار هدنزانک شروم ره هدنبرق راوشمط كناشاپ نامنک یحرزک

 اشیدحا لضاف هدازییر وکهدنسوحنمدس ۱۰۷۶ هنس وب اما - ردیمازهناهدنلا راج
 رد (لعقياع لس ال) اما یدا مظع مازهما هدنلا یدافک ةع هدنرانک هنأر ره

 ْنکنا هدتک الف و تاالم وب ١ مالتسا رکسعو مظعا ردص ادخ تمکح مالسلاو

 [1] لیجیرام و یسهماق نابوق هللا راهجنیک هغاط ندغاط " ندنرانک یلوک نیطالب
 كياتشاپ نیسح یراص یریزو نیدو [۲] ندنرلیزاغ دحر ندنرلتل ا ینهعلق
 ناهج زونه كمظعاربزو هدکدلک هلبا راب وتکم هماندایرف همظعا زدص ینسلاح دم

 مات ... هدنتلآ .نمهعلق هول هلبرکسن نیدوب یاشاپ نیس رکم  یداوا راد هنشاب

 هدننسهعلقءوول بوزوب یناشاپ نیسح بوریق نیرکسع نیدوب رفاک مانب یزیزو هجم
 تودپا زبعا هلح یقاغا لالخ یناغا یرحنکیو یانشاب ىلع هرظاب هرطاح

 هرطاج بولآ هنفرضت هَسیف هو عاق ٠ بوزیک ندنانسوعر یرکسع كيب هو

 دازآ نیرلکب یالا چق زب و  یاغآ لیلخ یساخا یرجیکیو یاش یلع هرطا
 بودیا شومارف نیغوداوا مزهنم كنودنک هجي همظعا ردض یربخ یودتنا
 قاذم ۰-بولوا "ماتم تیاغ هعالنسا رکسع نالن قو 7 هناغهبج نالوا »دول هفلق
 یدنفا نلبخو . اغا نالت هداز,یحازافو یدنفا .هداز یحاعو یدنفا نایلس

 نسرولواهلبوا مناطلس رلبدتیا بودیا رطاخ ءلست هریلد زو ادختک مهارتاو
 ةعلقو هول هعلق هتي عاطلاتس ردهدزب هللالوسر غاحنس الاح مک هتن لوا غاص

 ناه هدنراکدید هديا تکرح ندلحم و حابصلاع ناه زسرلآ هنب [۳] هرتک
 [؛]ذدقشو بوریغاج هنیروضح نسیبلج دم كناشاپنیسح ندنبضغ مظعاردص
 هدنویزب یعزوک ودود رلاغا هرب ردبا بورغاح یرلمدآ چفر ندنرلاغا قاحوا
 هدزمشادنرق انشا يح یرزو ندو هدنلآ هول اما قدلوا هلو هللاماب

 رافک ءول هعلفو ءیهاشداب نازخ میجو هناخهبج هلح و شجاق شلوزو هللادنعنم

 نادغیوقالفا  شلوا رامورات هدران آ یک مز یخد مالسا رک اسع هلجو شفآ

 ةر :ك سا پ"[۳] یرلبزاغ :۵« س [۲] لیچرام طك + س «پ [۷]
 :ندقشو با. ندقنو : س . ندناقو : ك [4]
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 نم رل ءا زما روهشم

 ییاےعا نی .دودعم ان راس و . یدلوا نیر دلخ یزلرارقلاراد [۱] بولوا دهش

 قیرض ةف لغ هالا بانج هنسهلح  ردمولعم ان یندامش كنابرغ بیرغ و [۷] اا
 ضعى و .ندنرارورغ غامد  كرلتلوا هدراکرس تیمم ون مالک هحَش هدا راتحر

 هذاا رل ما ووون ناردشا را اال یال سینا مون لپ زی م راق
 زرت هدنحشرات [۳] ۱۰۱۲ هنس یر ردراشملوا م زمم رلمظعم رادو سوک لا

 ...هنسیند یر, ینیداوامزنمهدنساررح وارس ]٤[ یلغوا لافح هلبا می هدنناآ

 هو ناو و ۰ ی هایت یارو انما زنا, ای عارب نوک وا دا انا ور هد

 هدنحشرات ۱۰۰۲ هنس یرو . یازما هدندح رس هنسو كناشاب نسح [۵] یشاوط

 هنس,یخد یرو":یعازهنا هدننلآ.[4].دارغلب یوتسوا كناسشاب نسح نوزوا
 یعازهناءهداز اشاب نانسو اغاب نسح هدنتل [[م]ناوطخ | لق [۷] هدنحش رات ۲
 حاوص) یریزو ندو هدندسارح هطنالص هدنحزاب [4] ۱۰۳۵ هنس ید یرو

 دجحاطظفاح هدنتلادادغر .هدنحشرات [۱۰] ۱۰5۰ هنس یخد یرو یعازبا هداز اشاب

 هدنتلا یسهعلف [۱۱] كیهنش كکیدهو هدنشرات ۱۰۵۵ هنس هدیرو یعازما اشاب

 یزیزو نیدوب هدنحرات [۱۲] ۱۰5۰ هنسیخد یریو یازما اشاب ییطصم یلکت

 : ۵ « س پ [۲] بودا شوت نیرلماج تدامش یک ال رک تشددیہش : 3-«س[۱]
 (۲۰۵) ويخلق( اعا اضر) هدنسهناخبتلک "نونفلاراد ] اما راس ونازیمرب«.ییاسا ,ی
 (تایعایر )كلاود و ردراو یاو در هلسب زابلا یدنک كن« قلاحهدازیمزع »ادیقم هدوزموت
 ( 1619 ] : ردددز رط وش تب یفالوا شمزای كن ( یلچ الوا) هدنمسق

 , هوم لم ما ی اب ی غاد زشم وق لدکوا هباربل د ید لو

  زشهوق لمح یدآ کن هع و ناق » حنا اد حالطصا ر هقشاب 3

 زیاد هرکوص,« راهدیصق , هدشاب . ردقیلعت رسمیلما طقف نکشج , یسزاب 2

 روا زا او
 [ .(م) رددع )7( مدیاص یی 0

 2 بسر 3 ۹1 نا وطح ۳ ك ء:س ]۸[ هد هروب نم ا :- )هیون [۷] ,یدارغاب ۹ ك مسن ۹7ا شوذ ك (س [01 یلغوا لافچ: ۵ سا [4] ۱۳۱۴ هنس : ب
 ۷ هنس: [۱۲] كينهبش : پ [۱۱] ۱۰۳۵ هنس : لس 1 ۱۰۳۹ هی
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 یلچ ایلوا

 تاغ هام هدنرکدتک هقرالآ ندنل رم پوط ب بول یترلول وا بولوا یوط ز زومود

 نراحالستالآو نیرلرک هارلادمشنالوا قر بولق [1] دار رهن قدهحایص ان"

 لیعاسا و اما اص یساغا یرچیک وا اب لیعاسا و نرلحالس كرت 1 3

 بوراقچ ندهبار رهن و نداکرعم نادبم نرلهشعن كرلادمش یربغ و كن ىب یالا
 بودا یناآرج وب مظعا ردص هک اقح رلیدتیا نفد هدنناي رلادهش راس هدفرط یرب
 ا ا2 ی اما... رای دم رتسوکنتروص ار چا: یکی > نایذنا قاروطوا نزک وب
 (تس) ريد هدنت ر كن ایعابر كن دنفا

 زشموق لمح ندآ كنهعو ناق كدا حالطصا ر [۲] ندللوالها شع

 ریزو جوب لاح اما یدلوا لاح بسح E ردص "هدرفس و ین یدد

 5 د" شعا [۳]نابطروز رلد ا کک یحاص ثأرج راد هءرهز یخ مظعا

 و بودا تناتم یک یذیا شوا رام و را تک ةا ی تک وح ندنر

 [4] ندلدیا حتف علق کی هک اتح ردشمعآ یتعاحش و مظعم رالاتهس ر کردشعآ

 ردیا رود هرزوآ دارم یقو یند رد وب نامزم رلیدمر دن اڪ هزوک یرافک

 ردلکد هوا ورک كلف و "اما رایدناص

 ناش الاع حایرلا ىر

 وا ر مک و هردق ءاشبام هللالعه) هلو ضرا عدا < ةناخراکوب

 یرصآو ثعو تلود ردلوا كالا كلام و" رد (راهقلادحاولا هل كالا )"یخد و

 بولوت دوجوم هدکنج و رقف رک ربقح و مالک ةهصالخ ررو ولو کودتا
 لک انا هدکنج و ر کردو مکیدلب هرژوا م کنتور نقلا ىح" و نقللانع"و قلاع

 کاخ وراز "اول رم لآ و نازیمربم یل و مدعنم رزو چ وا و منم یناع

 یدنل وا ماست هلالاتب نادهماح کش كب ندرابرحتکب و یرلک یالا

 ا بسا یتادعام بولوا ده ددع زوي زکس كيب [ه] داسو

 مدآ ن كن ترود جن ندراب زاغیربغ و رلیدلوا صالخ یعوح بروو و

 ید :4[۵] ناطزود: هل «نم [۳] ندیلهلوا : ك [۲] هدنرانک هار : ۰
 ندنایهایس هلجو : ك٤ س [0]
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iو و یو و او  

 یربب دب ننح کكماضءاردص

 [۱] هدرلنامروا هدنفرط وشرق كيوح رافک هلج وید زرولوا قرغ هیوص یک كرت

 مالا اکل هدر یرلتاقشم و یزلهوشروق و یرابوط ىزا اما سشدتا رارق

 ٹو رتب یر وط ددع کیا ندزهرط مزب ید و یدرلرردّعاب یک روغ هرزوا

 راو نخرک-ع لفاغ هبنرح وش ان" رایدرونوک بوری هبوشرق ندنلا وض بودیا
 زکسع زاد زا رایدنوظ زو هرارف بوسک یرلغاط نی کم ی دوا او یدبا

 رایدرق یرلندیا رارف هدر یرلکدرا بوئلوا نعت

 [۷] ریاد ریذو نامرف نسا ریبدن و یار تاصا نایرد
 بوروک نغودلوا [۳] مازما هلو كرکسع رکف نیرود ففصآ ,لاحرد

 هنامشتح برف ورک ر لاین هدنکو ایغاط وا ناه بورق نکیب, هج كرلندبا رارف و

 هل بوتق رللووارف هفارطا بوروا رلهرط هنلبط .كنج بوروف قاط هن قاط وا

 بودیاررطاخ *ییست وبدرولوا هلبوا هرکسعهلج بودیا راقلرادلد و قلزاونلد هنازغ
 راحارجو اهم مهم هرلذلواح ور بودیاراماعنا و ناسحا هروک هنسهبئر هسک ره

 رک اسع بودیا ناسا یراهراپ نان دعاقت غلبام الاب ہرا قلی توش نا

 یرلتآ نالاف هدنحما وص بولوا رارق رب هدنرب بوردنونوا نما هعا رارف همالسا

 یند هراحوزح .ناقبح ندوص و رایدتا نفد یادش بوراقبح یرامدآ و
 تاقردنا تاق هدنسوشرق كيهبار رهن ید رافک هلم اما رایدتیا راماعنا باس

 راو بودیا نبع ضاحنا مظعا ردص رایدتا ینامداش كنفو و پوط بودنا تکم

 ادص و تبص رب ندمالسا رکاسع بولوا نامرف تماقا [4] بوروتک هوزاب یوق

 وشرق بودا شتآ ندلیتفرب ءراکنفوت هجو ءرلپوط هراپ زوچوا ناه نکیا قوب
 تمد تمد رلهجابص و رجنز و یرلهک پوط یرفاک نارود لاح هدوسآ ,ناروط

 یرلپوطل اه ,كرافك بوياق ناح رروطوا هرزوا وتک بودیا قاقوص قاقوص و
 مظءا ردص ریبدت و یر دایرد.[۲] . هدنچما رل امروا : ك [1]
 یمهلک ( تماقا ) هلمس هلک ( بروتک ) هدنراهخسن س ء 4 ]٤[ مرم : 4 [۳]

 بولوا لذ رلئاط تاغ لج لرب دت هداز ب ادختک مهارا : زاو هرانع وش دہرا
 ۱ . بوئلکید رلت ۲ هلج بولوا راتفابض

 ت( تب



 یلچ اوا

 حتف كن هعلق کی وب و یدرلردیا تکرح هنارورقم رکسع هلج و  یدراردیا
 كنهنبزخ و لام و هاخهبج و ندنتژک كرکسع بویملب ندیراب بانج نترضق و
 بر هيا یراب بانج . رایدلب ندنراریب دت , نییحا یأر كنيراودنک و ندن ر فو
 هددار رپ وي ید هزب نکس ندنوکی مرکب ردمقتنمید یمسا ر و ردنلاملا

 هدهبار ره یخد مز, هسیا رلیدلوا قربولیربق [۱] یرسچ كرفاک یدلوا هاب وا

 دایرف وید یهیه  بوحآ نتوک هزر یند رفاک بولوا قرن هلیوا بولیرق نمرسج
 رشح زور ینوک یازهنا هار وو ردرلشهد ( قد قد نم) ارز يدرلرديا

 رد دینسح ارزو هج اریز یدلوا هدایز ید مداقتعا هنیلاءلابر و [۲] یدلوا

 کوب بیرغ (  رد هللاوریدپ دسلا) اما رثیدنا رلءرواشم بودیا نظ مدتیا
 هکرعم نادیم بولوا هنامب یسمقج ندسرتم یرجیکی هلبا یسدلرویب ریید ءوس رب
 رسعل!عمناف ) یدیا هدمالنسا رکسع تءاحش نادم فاصملوااما ید هدرفاک

 ارز مدتيا هدهاشم هدکنج وب 6ردعطاق لبلد ینیرشب صن (ارتعلاعم نا اري

 نعنص هنوک كيب یراب بانج هدنآ رب اما  ردهدنلا یلاعت هللا قلوزوب و, قامزوب
 لآ هدمالما یودروا مکیدرو شالت و تلفغ هنوک هن همالسا رکسع ربیا ارتیا

 یراکنفز كاب زوپ ها و یرلبوط هنوک یربغ و یهاش هراب زوی چ وا كنامع

 هلبا رنمو شروق هجاص و هلنا راشاط و ریز هج یرلپوظ نز برض یهاش و

 كلب ردق وب نکررود هلاوح هرافک هدبناج وشرق رلپوط هج و ررود یلتص

 یرافکبودیا شت آ هرلزوط رضاح و رظان هراقک مکیداهلوپ یجوط رب ندیم وط
 مظعا ردص یتح [۳] ىلاعت هلل مكحلا اما یدیدیا دمد دمد و قاقوص قاقوص

 ام  رایدنا صالخ نیبحاصم هني بودرکو جهتساسنادیم بورتک ینیشاب یجیوط

 ندزب یداوا ندهللا قالوزوپ و هکرت رلیدمع هفرط یرب رافک ادخب دج
 هدزب ۰ كسرک وشرف یتوص هدزب رک یدنا قرغ هیوص یران آ هناو یدالوا

 یریپج 2 فک دهملق یی ( لعاب لمنا ؛یباط ) یدلوا هلوا : 4 [۱]

 یدالاق مەش الصا هنغودلوا رشحم زور : ك [۲]
 یدافلوب یجنوط رب نوچون 1 یدیآ قوب یباضر كهللا اما : ك < س [۳]
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 یک الف یر هبار

 .یرکسعنالواصالخ بوقبح هنیرانک وصو [۱] رایداک بورصا قمراب رافک هل
 مدآ و رطق و تآ ؟رلیدروک راسکاخ رافکو رلیدش بورو هلهونشرق بوروک

 نوخ ٌهتشغآ ندارم [۳] نكر دیا روبع ندرسج [۲] بولوا طول هتیراربرب
 نیرلهشا:هرق بودیایسع دم هللا یرالطاب معز بوروکیلاحوت رافک [4] زالوا

 هرزوا هللادابع نشکح ناح هفلوا صالخ هزاره بوراقح ندنراشاب یلحاسهرق

 بوعای موشروف راغای تنعل ناراب ندایس ابو بوروا یخد نو شروق اب رب

 نوسشروف بوبانف وص ندموشروق یک راق روفلب !وک هدنجما كيد كيدو
 تر یایرد قرض مدا یو تاناوبح هج بومتشا رافالوف ندنسادرز و
 بوط ر وشراق هرفاکو رلبدلاق هدنربح ماع دم تما هج هدفرط وشراقو رلبدلوا

 بواک هنادرب ندنرلهک بوط نالبتآ ندرفاک بوالوا یرارادتقا ۰2[ كنفوتو

 یندرک كنلغوا اشاب نیهاش یداغا روخآ ما كمظعاردص هدنغاطوا كمظعاردص

 [۵] ندپّوط تامدص یخد رلمدآ زوبهح هدفرط یرب بوروتکپوط ندنرلزومواو
 هدنف رط وشرق كيوص هدلح و یعوح كراحف رافک و یدلشاب هغالوا دوش

 مزب و هرالوا قرغ هیوص بوجآ [*] نرلنوک نضایب و صاخ لوا  ردبدا
 .بوووا هنیرلک اب ات رد هلترلک اب ا: تسد لوا پوند ی كرت یه مرنعرامجاشام
 لاوحا وب کردلوا مالک لام تربع ةحیتن اما یدرلری . [۷] راهزیه هنوک هک

 رک اسع مازپنا وب هساروک قح بونلیوس قح هسنلوا رظن هنسهجیتن كناشیرپ
 رارف رافک ندفبت برض هدکدنا حنف یهعلق کی زب ردلشوک ةلادنع نم همالسا

 رافک هلح بولوا روسکم هرزوا هواروهرهن یرسج نوکلوا ید كرافک نکردیا

 هرافک ندبا كلروانش .هدوص بود یه یه هرافک رکسع هلح هدقدلوا بآ قارغ

 یهدفرط وشرق و هرانالوا بآ قرغ بویالوا صالخ رفاک رب بوریدغای نوژرق
 رلاقشایوک بوروا-[۸] هند هدیدانرالا کیا بوید یهیه رکسع مزب امر هرافک

 : ك« س [۳] رلشلوا تاناوبح نوجعم بولوا : ك « س [۲] رایدلوک : ك (۱]
 هقع رېل لوا رلنلوا نوخ هشغ ۲ ندهجارم: ل س [4] نکردیاروبع رکصع لدربجو
 ۱ نار کرل . < س هو راشلوا بآ قغ

 هنررد : ك [۸] نزلهزره : 4  س[۷]  نرلتوک. : 2 « شا ]٩[

 تست
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 یاج ایا وا

 بولوب كولب كولب و قاقوص قاقوص یرافک هدنرکدتا هله هرافک کب یالا لنعاساو

 یرکسع كکرت م کیدلب بو روکر افک یلالم رپ لاحوب یدرلرارق یرافک یک لجا باصق
 ناهرلرارقیرفاک ب ودیا كنج ندلکوکو ناحو ندلد نوردبولوا یرا مولوا قترآ

 هکشفوت هیوطیرکسعندفرط ره بول هبهتروایمالسارکسع یرافک لارق یدیهلج
 هلبا اغا راقفلاوذو یسکیا كرللعایسا هنهدلحموو رلیدنا دنامدرکو [۱]هس نها بوت وط

 یجواپولوا قرغتسم هناقلزقیرلهداس برک هرفاک قابق یرلشاب لب زلهداس ضارب یح وا
 یداهش ماج یخدران | بولاق نایاب [۲] هدیرایزاغ یرحیکیو -. رلیدلوا دیشرح هذژرب
 لتعاساو اشاپلیعا ازاد رس 6رایدروکرایزاغ نالوا فسلا ةَ نامه" رایت شون
 یزجیکب ناه هجن روک نزاقدلوا دیهش تازغ كيب هعو اغا راتقفلاوذو کب یالا

 بوشود هننیوب تآ رلتازغ كيب ةو رلاماو راتاربمریم هو اشاپ لاص یاغآ
 ید رانآ بولک هنیزانک هبار رم نامه زانشلوا قرفتسم هناق لزق هل رلذکی هدا

 هرجا وص اشاپ اص اما رلیدلوا بآ قرغ هلج هدا هدیا بآ شون بوروا هیوص
 انار یدنفا هداز یحاح نکل یدلوا بآ قرغ:راکرخا اما یدالابج قوح

 5ا دن نخ فا یدیم یا یوم ام لنا اما یدک هک طی جوک

 بوق تمالس بوروا هیوص هلت آ بویقاب هنتژکر فاک یفشا ندور وکب وما ےغوا
 یاحو رافک لاحرد رلیدلوا صالخ یرلحم بولوا قرغ یرلهداس هج
 توماو قتلاص یراصو ران وراوحو ان | و یضنع ردمزب تصرف هرب بوروک
 ورکندمش رایدنا دادما هزب رنطلس [۳] سوتسوآ و مساقو سایلارضخو هل ور

 بوحآ نرلرکم .لجاخ هنوک كسب هح ودا دک :ةجیسم لمت ع و ترصنوتلود

 وطنحو یرلپوط بولک ورس ورسو هورک هورک هحنبقع یرلقاریاب یرلرکسع

 قارالح نرالبطو سوفانو یرلوروب یایرطولو هتیمروتو نونغرا پوکح یرلهبرع

 بولواینوط زک وط ورم ورس هللا شور هتسهآ هتسهآ هلجالب قاربلریا ریاهدنالراو
 ا ییا .خفنرلاق.هارکیم السا الربا بقا توان اک ایف
 رایدروک نغودلوا بآ قرغ كمالسارکسع هرکوب  رایدرود بولوا تاقردنا تاق

 سوتسا ب .صو شوا: ك4 [۳] ندنرلبزاغ : ط ۲] همرح : ط .هسرخ : پ [۱]

 a iii یی یو یو و ی



 ۳7 الف یه هار

 یه قاخنا ناکما لباق کما دادما هن بودیا اشامو ریس ینجوت هدفرط یرب

 فو ناج یو يراناج ضمپ اما ككدردیا اشا بولوا ناربحو هلاو ناهد رب تشکنا

 رایدراقح . ندوص. یرلمدآ ك هح هلا راقاشوق :مدقمو هلبا رلنیا یژنامرد

 ندکنج بولوزوب [۱] ندرایدنک ورلیدنک ینانع هکیدروک رارق, خ زود رافک

 رکش ههللا قحا شاب بوراقبج نرلهقاش رافک هج رارو,ولوفب هدوص بورو ناي

 هنیرانک هپار رهن هریق هریق یمالسارکبع هتسهآ هتیهآ شم هه رق ایوک پویا
 زویجوا هرزوا رب هلاوح هرافک هدنفرطیناطوا مظءاریزو[۲] کوب بیان . هدلک

 هرلپ وط یکیدات ولوب مدآ رب وی وطرب راو رلپ وطزع لاب ردقو و رلیهاش هراپ شهلا

 ردص هيلو یحوطرب اشا بیرغرب هدوب . هديا مر, مرپ یرافک بودپا یا
 هتشا ږولوا هج لاج رابزاغ هرب بوزک نیول نيول یرسرس هرجا قاطوا مافعا

 نیستک دادما هرکس یهدوشرفوش .هرنب . رولک بای بای یک شخ وارق اا

 هدنسادوسقمحاق بوزوب نراریداچ بوشود هنیديقیثابیناجسکه هدکدنا دایرفوید
 هنسوو مدوو هایسنلاق هدنجا رفاک 6 هدفرط وشرف ناه یسق دادما هن بولوا

 يدلوا قرض مالسا رک اسع كم هاو یدلرق ورپوک گرایدر وک یرلرکسع هژینق و
 ندرکسع كم نوا ندرلیزاغ هلج ناه یدلوا ما یثیا یسهلک دادما هراودنکو
 رادحلسو اشاپ لیعاسا الوا بويعا رظن هنفرطوص الصا بوک هریرپ هلج زواحتم
 باک [۳] یلهحوف یک نابهاسو اغآ لسعاسا یی یالا هنسو و اغا راقفلاود یساغا

 ندنرلہشاب هطوا یرحیکیو ... یدنفا ییطصم قانشوب

 ناهایسو ندرایرحیکی یحاص سومان زادنا كنفوت كيب هو ندنرارادق اریابو

 ءرک یذب كرمرتک یدخم كنابلک بولک هربیرب هلج رلتکی ندنایشوطو نایجهبجو
 كنج هلوا هدا هدا تمد یرافک ها هديا وهردوه هننرلخحا كرافك لاثم ایرد

 نالواهدنفرطیرب كنهءارر 8ردراشهروا یدم روتاض هوا هرافگ بودیا مظع

 هننکنج كرانایزاغو یرلرکسع یحابحص ندقرالآ یرغو یرکسع مظعارزو
 اغا راقفلاوذو اشاب لععامسا هک اقح اما رلیدید [4] هللا نوع كيلع بودیا دنسپ

 لهجوف ك ؛س [۳] کهدنو تبارغ :ك ءس [۲] ندنرلیدنکریدنک : ك «س [۱]
 هللا نوع مکیلع : ك 11 -
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 ۳ EA رلتآ و 8 ی Eê راراب 4 کیا كرپمو ریمل قرض ح
Eaوص هسیا رات آ هدلوا بآ قرن یک بولرآ قدنردتآ مدآ كیب ب  

 رطاقو تآ .مدآ ی ریقف بوش الود هنیرار و, ,باکرو ما برک ,هنیرارب رپ ہدنجما

 ما .ىدلوإ ټماق زورو روشنلاموب ایوت بولوا حلمو ,جله وخ بولاق هدننیبام ر

 شا نالوا ةدنشاب فاجو یلقع كالاچو تبیچ یضعب.نکیآ هی هن هلادشو هتلازع
 هنتسوا مذآ ننتسوا مدآ وه | ندنآ هدنجما وص راتکی نشمارجتص ,نکشب یشمروک
 ا اما ,رایداوا نصالخ بودیا روع هی, وچی كرمدیا وات بویارخیص_

 را وک ووا ردو جراب نو ات .شمروک د نزا قاچ

e ۶ 8ینو 9 بونم رک  Eوز 3 بولوا لا ی  

 صالح بوک هیوشرف بوروا, هیوص, یودنک ,نیاب دوخاب هات [ ندرلب نالوا ¦

 یفشآ ندور نام بوروک,یرلنل وغوب هدماجبزاوب تکی لقاع ضعب رلبدلوا

 بوکو شرق اردا تاروالدو, تار وانشیهعیو هاب رفت آی به بونی هنفرط رفاک
 ورپوک یبسكنسالواقرغ مدآ ءدوص وب بولوا نیرد .كيوص |ریز  رلیدلوا«صالخ

 رلمدآ و رارطاقو رلتآ بوشباهنیرابیاو هنیزاق زاق كنور, وک مدآ_ كيب هج بولرق
 ره هو رلیداوغوب رامدآ بولوا یک ایرد وص ندنکیدنکوب بونایاد هبورپوک
 ناوا یرجو قاع بویلوا نرد, یسینشا ندرسجو یسوراقوب ند سج كنار:
 اما یدیا قوح ,تیاغ رفاک هدرلفرط لوا اما . رایدلوا صالخ,بوک,ندنا_ رلتنکی

 بآ قیرغ ,بویلوب اهر هبیا یدرک,هملح دزا یکه دنا یپسج.مکیه.ندنفوخ رافک |
 تریغو راع نيلم تانغ كيب هج هدبلحم و اما [1] یدلوا, نادز تهر .بولوا

 بویلوغوب ل رہن بويع | رارف نیکنچپودیا دی ید تيجو ,سوماپ
 هج بولوا دېش هديا هديا, لع كنچ بولک هه هت هلبا رافک هدمزر مزب,نادیم

 ماج هدیرل هدنک پورب یکی ئاط لا ہک رهم, نادیم نراراد ما شال رافک كی
 مالسا رک ابع هج رلیدتک هیر سودرف یراجوتفرپ ح ورو رلیدنا شون یتداہش

 . یدلوا لصاو هنادز تجر : ك [۱]

a —تم  



 ۴ اهن

 یسلریق كنسور, وک هار نکر ود مالسا کاک

ER ESTناه زابدالرا ا  

 ههه بودیا نظ نراقدجاق كنيرلهجشراصو نابکس مظعا ررزوو كرلپرجیکی رکسع
 بونود ورک بوشود هنونیوب تآ هرکرب رایلتآ هلج بولوب هنا هرلنآ رکسع

 هنیرلسرتم هلبا نامرف هجنروک یرحیکی نیغیدجاق كرانوب زسنامرف هرک وب یتسردب
 ناه ید هایس رلیدایعوا هب ورپوک یلغاب هلا بیا هرزوا هار ره ناه بومرک

 وشرق ریقح ناه رايد یوصهحشوخرب رانلک لوا رلیدروآ هلبا رلت آ هیهبار رهن
 بودک ندمشاب لقع هدنشاب وص بوروک یلاحو مدرورود هرزوا تآ هدفرط

 صالخ بوک یرب هلن لوا بولوروا مآ مدقم ٌهلادنعنم رکم مشوا شوهی

 کهدنشابرسجهرزوا نامرف[۷] بورکسپهیورک راشواج هنب یرلیرحیکی اما مشوا
 راداقق یهاپ- رایدروک نکردیا هدامآ هللا رلهروط نرالاغزام بورک هنیراسرتم

 بوروا هیوص نایابیندیرانایکس مظعا ردصو " رازروا هیوص تولا تک ندیرک
 موا هدادرارق هدنراسرتم رایرحیکی ناه راراقح هلتمالس هبوشرق بودیا كار وانش

 بولاق زا هدمزر مزب نادم مالسا رکاسع هرزوا لاحو ؟رایدراوک رایدنص

 رلب رحبکی نامه یدلاق یرکشلهردننشوم وسرور هنسو و اشاب اصر لیعایسا

 وهاب ) هدیسبک بوبد [۳]( تارنکلایاوتنع ارارف ) ردسبات یک ا لقا ید

 هدزمهسک | مزب بولوا عج هربیر, مومعلایع رلیرحیکی هل بود ( ناجح نعاقب
 یدقارب یزپ هایس كرکكسهلشن یلقایآ ناق هداس ردفوب هدنوب زر قعالوا نم رادافق

 قاهالالع بویمه هنیرطباضو اح رلیرحبکب بوید زرورود ه زب ايا یدحاق

 هفمراترو ناج هلیلوح ناج کما مدقن هنیراربر کمک هفرط وشرق ندرسج ناه
 برام ول یراب نس هاتر اویا رتا رس" ری ناج
 لمحترسج نکر دیا روبع بوصب نزاربرب یک هجن رق رکسع ردقوب نامه یدیا یلغاب
 روکذم یو هراجاغا یک بولوا قرغ هیوص رایرجسکی هلحو یدلرق بویمهدیا
 هراقززاق مدآ كبب ردقوب هنکوا كيوص بولوا قرش هززوا مدآ مدآ بوشپاب هراسا

 هیلکلابرایلت ١ نلک ءرکصهنیرانکر هن  یدلوا یک ابرد هبار ره قاخیلوا دس بوشپاپ
 ا9 ٩ ] بود رکسوب 97 بوما : 2 [۱ ]
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 مزب اما هدلوا شاخرپ شاوص كنج مرک امرکو توک توک هنی اما بورتسوک نلکش
 یرفاک هن بو و ناب هرک هج بوسک تقاط هن-هل وه كرافک هحبهاک رکسع

 رارروس

 مالسا رگسع مازپما ریبط ءوس یار همظع یالب واو تبصم نابرد

 سانلا المیلع ی_رلقدلواقال وب قالا بونلقلاق كمالسارک اسعمظعاردص مکن وج

 كردن وک نامرفرب ًاباطخ هنساغایرحیکی مناطلسردیا اشاپ یجروک هدهرواشم بوروک

 هنیرلسرتم نیتمیسایکه دنشاب رسج بوقیج ندنراسرتم ییرلیا رایرجیکی هلزکفامرف
 هنساغ ا یرحبکی ریزو نامرف دکوم رب وید رانسهلتا طبض كپ نشاب رسج بورک
 شدت تنم هن راز ښع ناح ینامرفوب بود Ê yg E رلب رحیکی هلم هدقدراو

 اریز مرا لقع هنسهلزا تمکح كنابربک بانج ( ردع هلاو ربدب دبملا ) اما
 روندیا دارم کما قلخ ییشرب نیلاعلابر مکنا ( هیابسا اه ایش هتنادارا افا )
 كمردن رب بودیا مزهنم ینامع لا لزاقالخلوارکم ردبا قلخ یابسا كن ادتبا

 ردص ناک شعا یسلزا دارم كمردنوس برو ترصن لپس هنیرکسع رافک و
 ندزکیراسرتم بولکهنغاج وایرجیکب ینامرف شلوا ریرحت هلا یریبدت ءوس كمظعا
 هرک رب یرجیکی ناه هجناک نامرف ورد زسهرک بونود هزکیراسرتم کسا بوقیج

 ناج هدرکس هدرکس هنیراسرتم ورک بوق ندراسرتم بول آ هنیرللا نرلکنف
 رکسعشمشرقهشارغوا شاوصوششزق هکنج هدفرط یرب هکنوچ هدمتک بوتآ

 یرجیکیمکق وبیراربخ راروجاقرایرحیکب م رایدروک رایدقاب هنیرادرآ بونود
 رویدک بوقبج ندسرتم هلبا نامرف

 ناهع لا رک اسع مازهنا مالک ل ام

 هیتر وک نراکدنارارف هبوب كنیرحیکب هلادنج نایزاغ یزیغو هاپس رک اسع ناه
 وید سرا هی رس نکشمرق یرارفاک بوشزق هکنجوب زیب رایرحیکی یدک هرب
 . نامرف كنیرحیکی  رلیدتک و رلیدیدیدلک نامرف هز, ردیا رایرحیکی هدنرلکدتا دایرق



 ی شر ات و

 یسلک هنر وضح مظءاردص سو. هم كفا وم

 درج بود یدک هق رالآ هربپ [۲] یدکر ودل وآهرب [۱] یدکروو هری ی رڪ ورش <

 ندنخزموشز وق ی هدف ول ربقح ناهمدنیاع(سایزام وتش یدک لب رباما[۳]مدآ

 یرغبوراو یدلاق لاحم ما و یدنلهر مآ رلمدآ هرب .دروتسک ناقندا نایرح

elر ردعیالغإ , ردن نالغوا یةدکنای لوا اي  مدآ دایزف ورد .مرک هني بوس  

 قداص تای لالا E نسل لا نابحا ندمظعا رد قت شاب,

 ر یمدآ وش كوف هرو بولب یربقح نامدا هڪ شعآ مزال تو قفار بحو

 یعارح ثش واچ جوروآ یلوف" یرکا ود EET تا ت شی یر, زر

 تا" نایه زما ررااما ناسا چک ندهروش لک یدنفا :الوآ هرب شواح ىلع

 بوروا ی وص هکر هللا تآ ناه هدکدرتتوک لو ود لیراص تب هت

 هرتد بودی طض نسب تا عا قیمت FAN رکم مدلوا قرغ بولاد هرک رب

 انعو جر كب : زو هفرط وشرف بور :دان یزرط رانا بود هلرآ ندمز زا نالغوا

 yeh كبطغأا ردش بال هکدب هنب مآ توک دعا تمالس هل

 مرک امرک نایاع هدکر وصح هتشا لک دید مشی ا هرب دلك شوخ الو

 رگاسع هما زراو دادم نهو د ای لخر هکر ناف تن

 بودیآ رلمالس بژوروسزوب ه.اکاخ كلوق هداز یحاح  یدزارولو ناج ءزات مالسا
 بند یداروآ هلموشروق م ا توالت فیرش حت هدیه اھ هلا لوس ر م

 رىا و 9 و تآ" زوطف یا رب هاوار زرت هدنکیدرتسوک ینا

 كد ک یرفاکو | 7 لج ا هالغ و بودا ناطلغ هدرزو

 نون شه اور و تا نالکرو نوتلآ ن هرقح ا یالا ال رز

 موها یاس اط فوت ورق کیدا ِ هنرداح هداز یحاح یه بودیا

 ا و زوطو: روو نایات .باو# اا ود زیسآ
 هدقد راو هریپ [EF 34 هدنرانک هار رم هنن بولوا راوس هنآ یربع ر بوک

 بواقم کشو چ ا اید کیم رک ا هلل ةمظعلا مدنا رظن هف رط وشرق

 (م)شعا درج ردق هاتون یلچ ایلوا [۳] یدک: كر «س [۲] ییدیک :2 ءس [۱]

 نامزف 2 ص6 نامهرق : س[41

 هسس ¥ س



 یلچ ابلوا

 بوک ندجلق ىراس لجو یرلربسا نالوا راکش هدنرالا نام شوا

 Eh اهر هللا هلا یادص ندلکوک و ناو ندلد نورد تاع هل

 راتکی اناوت ردو كم نوا امآ EN فرهروا جلق ود وه وه هنیراپ الا دل راک

 رافک لاثم برد ارز رایدناق بوجما نابرش تداهش دہش یسهلج رایدمقح هتالس
 لوا بولوا تسلاتسم مس یسهلج و رلیدبا رکسع زآ لاثم هرطق رب رکا کس

 یفارش لع كهانیتلاسر ترضح بولیقیراب .ریقح یراب نمکج اما رلیدللق هدیداو

 رو لر مع کرا نارق توالت ها زی رلنارقآ را بولرا مد ر ,ندنبد

 .تکر ح یرارمط تی و تربغ هل ریصق رب ربقح ناه نکر لک بووق شم اكوا تاق رفاک
 رکم مدقح هنادیم لپس پود تآ وید ماقبح ۹1 هیماهو رادافق هعالغ بودا

 مترو نایرقح هديا هلاوح ینررپ كنفوت هریق> شما راو ید یو كرافك
 پوپ رسن بوواح هرک رب هدا تآ ها تاصأ .هننیوب ك | .موشروق رکم

 هرافک هجنروک نغیدنلاشوب كتف وت لرافک مالغ ناه یدناشوب ناق ندن | هکمدروک

 لالا بوش هد ندنآ تا یسهبد رانک بوروا و كندخ,[۲] یآ رب

 یدنآ رارف یرعود ءرارفاک ی آ كرافكو یدلآ بوت ؟ نسهلک ك رفاک الغ

 لا لوسر غاجنس هني ناه ېدتک نقتشاب قعندنغوباوا حور , ت هدارآ و اما

 ج تساتتعم نالوا زملفحرس بولوا نانک رام وجا مات هجوترب بوک هتبد

 ید كعالغ هعرب مت یداروآ مآ هروک مرک هوشرف ن یدنفا مدبتیا همداز

 ردا ا و مرولک هني هلااشنا بونب هآ یریغرب بوک وشرق نسباق

 هدیمالغ نسک هلکو ررو تا رب اکس راو همظعا ردص هللا تآ جورج و ییعود

 ماعط ر Et ل اا رفس هز یدقجآ ك زک راقو ردیا ناسحا هډاکا روتک

 رکاع ارز راف هدرافک تعاحش نادم کمدلب و ر رخ هک ید ردنوک

 "كنج كنج هناروالد رافك تودیا كلك رحماء یطب هدکنج بولوا قالوب قالآ مالسا

 ده : بولآ کد ندننک زد یمآ لا شورهتبهآ ناه ربپا تکرجو

 رکسعویراشواج ناویدی هدنف رطوشرق كيوص نام کبد هیکدید لیک و وشرق بلک اغ

 [ () ددقجوا (ییاری) هجمتط] یارب : كس [۲] هیماح : ۵ . هپماه : ط [۱]
 — هو



 : یسهحفص یجنکیا كنکنح هبار

 یو یدیاراشمرکو راشمزاق راسرتم یی رو دفمرب رجا ناعلاةفر و

 هتیموروت مودق و لبطو سوک راسفک ادتبا ناه یدیا راشلوا شاب رضاح هکنج

 رایدنا موج هرزوا مالسا رکاسع كرد ژوژاب ژوژای قارلاج نراسوقانو
 و دروق جآ بود هلا هللا ندلکوکو ناحو ندلد نورد یخد نیدحوم تانع

 هدنرلف دن وص نود رام ركع ةرروا راک تب رفت هزوط نوفو ی

 مرسو 9 یالا لععایسا یسکب یالا هتسوب نادارحبصتآ هدتعاحش نادیم ادا

 بوریکهکنج هاکهضرعرایززاغ راسو رایکپ رلکبو رلکب یربغ ندنآ یراکب هردنمسو
 رارق زومود تمد تمد لوا كنجرد یرافک مکیدلوا شاخرب كنج هناتسر ردقلوا

 رارف هرلغابو هرلغاد بولکوس ندنلوق هسم اادتبا راسک اعرافک ناه رلیدرق یک

 ردراو رارفاکشلآ هدنآ نعولوص یرضودهنیراهعلف راویوا تمعن ننوروک بودیا
 رافک هر هن راز ر بوروک نغودلوزوب هن وک و كرافک ناملسم جا قلاخ رود

 لوصلاههحنلوآ رامزات رکسع هوق هوق هحرابقع كرافک بودیا ربخ وید یدلوزو
 هب هک رعم نادس رات" رل ین رق هله یرافک هسنارف ندنجا رلذامروا هدفرط

 یسلکنفوت هح ویدلکیدونج لارق زق ندبناح غاصو یدلک یرکسع رافک ممد احمد

 هصرعنادبمحالصا و رافکرشد حالسرپ وروسوروس ولغابهلبا راریحشز هنیرلررب یخد

 لماک بورک هنبراربرب رکسع ییا بولآ نرادرآ كمالسا رکسع مزب بورک ههاک
 هدروخ خزو روآ كنج ارافک فرط فرط بولوا كنج مرک امرک تعاس قلا

 لطاب بویقاب هکنفوت هب وطرارافک ناربحو تسم بولک هزات هزات یرلدادما شمالوا
 ثلمظعا ردص ؟رابدردغاب هوا نرنکنفوتو نرلپوط ندلوق یدب هنتربغ كنيرلنیح

 نیملسم ةازع یربغ رلیدلوا دش یردق ینصن لوا كنحرد یرلهشراصو نابکس

 رافک اما رایدرو ناب لهسو رابدلاق هدنحما دور ا ندنرض كنفو بوط

 نالوامزپم اما هدک رزوا رکسع كريد ناپ ناب بوسمزوب نرلکتهت الصا راکه لح

 نادم نیم اغو نیلاسنیملسم رکاسع ندک هوقبوشود هرصیرادرا كتیرارفاک هبسم

 [۱]هدنلکش ردیا هبلغو شلآ ننادیم كنج راک اخ رافک کرایدروک بولک هیهکرعم
IRکشش  ِ : 
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 یلچ الوا

 [۱]مدو و هژینف و هردنمسومرساشاپلیعاساادت!بویدا زغل | هی هللا میپ نیدح وم تاع
 تاع هلم ههللا لوس رغاحنس بولک هزعای مزب هابرلیزاغ كنیرلهملق نوغرتساو هرک او
 ید رایدتک یرلبا هله بود ك وق وا ینیرمشحتف نامه كء ون وانداعد یزب بوروسز وب

 یدب نوا بودیا توالت یدح ناقرفو یمیظع نآ رق ها ناسا شوخ توص

 تجاتج لوق لوق هلج زعرلارزو ددع رب نواو زعرلاما ددع شعوو زعاریمریم
 مالسا رکسع ندنآ یدنا تکرح رافک ادا هدقدلوا هدادرارق هدنزک ع سکیه

 بولوا رکسع ٌةعیلطو اقراچ هللا رایلدح رس راسو یرکسع میدوب اشاپ لیعانا هبا
 هدلوق هترواو اشاپ طاصو اشاپ دم یحروک یریزو باح هدلوق غاص رلیدقج

 بلق اما رایدقج هبهخرج یکب یالا لبعاساو یرکسع هئسوب هل رکسع مظعاردص
 قانشوو دوانرآ و .داورخ یک ددع كس نوا كمظعا ردص ناه هدرکسع

 ردق كسب یعرکیو یدیا راو یرلنارداهب یریغو یرآ هجمراصو نایکس ندنراتکی

 بوم نیوص هار زونه مظعاریزو اما یدیا راو رابرجیکیو یلکنفوتیربغ یخد

 وص یحاص یرلایاب یرحیکب ناه یدرورود ءدفرط وشرق هللا یالا بید ید

 عج همندک یرضود هرافک یرلیاهلج .بوقبج ندنراسرتم ی راقدزاق هدنراسنک
 رهدبا قلرادافق هرزوا نواق هدنرلهسک ا یرحیکب راناروشحالس نابهایس

 هدنرلزنک سم یخد ران آ رلکولب یخ ددع ترودو رابیدرود جومجوم راو نحانطاوذ

 هراب یللا قرف هرجا مالسا رکسع عرایدتا یخد ( ربیدت ءوس رب ) اما رلیدرود

 بوراقیح ندنراسرتم ییرحیکب ( رپدن ءوس رکیدو ) رایدمرک رلپوط یهاش
 لیعاماو اسشاپ لیعایما ناه رلیدردنوک ةکنج هرجا ارح هرفاک یرکسع هدایپ
 هنیراشاب ران وب اغا یدبع یشاب یحنوصماصو انا راقفلاوذ یماغا رادحلسو یہ یالا

 نرکسعءابس بولوا قرغتسم مسد كوك هل بویک نراهانپرسو بونقاط نرلهغیج
 د .یمادختک یرحیکیو اشاب اص یساغا یرحیکیو یدراردبا بغغرت هکنچ

 یلاعهاکرد نایرحسکی هل لصاحاو انا ... یشاب یجهنروطو اغا ... یشاب یحیغزو

 بودک يلزم قوا رب یرلیا بوقج ندنراسرتم یهدرهن بل هليا ریزو نامرف
 دو : ك 1

 a ووا یو
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 یدوحوم نمشد هدنکنح ھاو

 نانکو [1] ییغوا رادنولغوا ناکبو یلغوا نیرز یلکنفوت یقاقاح شنل آ رو

 كسها ید لصامغا یدارونع یرادونح" هنروم کمو [۳] نوولناو"[۲] لغوا

 ءالیدلوا هدادزازق ةدنفرظ غا تنا ازهر پو راک تورس قران الا" ی راک
 /یربزوما ازوز " راپ و طز ناب یمهدالن كشر کسغ نم ردق كرب یللاقرق ندنا

 :لارفهخ ندنآو رايد هورک هژرک بولوا راذرس یراززو مان هلوفوف یتامو
 :نوصمص كيە هرجنازتهبرزع بوک یرکشل لارقزف ند رایدنارذک یدونج
 هدامآ هدبرغ بناحتو رایدتک بوک ید رلئوب " رادریویوق هدنلحم كنج یرلکپوک
 ' ی رک هقراعناد ندنا یدع یرکعع یلارق رفزاقود هرکص ندا رایدروط

 توک هلس روو یار" لار یدو ناب یتدیو" تاس ید مالک لصاح یدک
 هلن راشاابو نسشفو ی رطبو زانایهرآ عح ندنآ بوزود هدر یلررافک هلم

 دهدنماقم "یواهر بوق ولعربولع " یراکولنوک هرقو دوع هدنجما یرلهرمب هدنرالا

 :[ه]ناشکللبه "رلاع تنکر دوج ]٤[ سزایرد"نوصنف ) هرروتز نال ندنراسآ رولز

 تویوقوایرلتنآ وب نابع كس هم "هلادنلب توصٍتود ( توفير رانج ویق ند
 بولاخ نراورو ینایروطولو" هتشدرتو نونغرا هدنراماق یواهز هت ندرب رو هڪ

 هیهجش رق ایوک اما "یدراردک كزءدبا لذب راب ارتش هرافک هع ماج ماج راساپاب یو
 هتف زط مالسنا نکسع مز یرتاما زلودرود هدشاخرپ شاوض نادنمات ید راقم

 «ئ رکو" راشلاف لاحم یو باتیو راشم نژاراکش ةدکنج یلوا رکسع شما
 یراتآ رلود نازک هادنراودنکو هدرتآ راک رطم "ترک وراد

 یضوجدلرکسعو جم رکسغ هل یکیراکدید زودوق "ناقو زوتوا جا یرودثکو
 کرکسعزافکه دفرطوشرف ةلاح هنااما دةر 5و ەتج هدر قاق رر وە دق ولو اونا
 قاخ زانا* مظعا رد هلو" سعود اسد رافک لەش اش “رف یا راط ولت رف

 اززوملح ناه" راد ا٣ک وعد هکنجن"یت رکسع رانات هلیغالوا رطاخربفم لس بدار
 هلم نانه-بورون" هرز زافک یعالسا "رک است ینرلاغا"قاغنوا هلو هراناریمریمو

 «] نولسا اپ [۳] شوا نا 1« س ب [۱] وا ژان : 1 «س ۱1
 -  "نتنکللیه زاع تیک : دل نم (ه] سرابرد : ك + س
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 یلچ ایلوا

 >"یغودلوارلنارمرمورلارزو راسو اشا طاص یماغا یرحیکیواشاپ لبعامسا یحاقراحو

 e a شیالرکسعاما رایدرود اھمو شابرضاح لب رارگسعردق

 ید هراشنگ زوئ 2 و ءدنواو هدهرخذ ج

 TROT ا ناب رد

 فارطا نکرلشلوا رفظمو روصنم لہس مالسا رک اسع هدهمج مویوب کنوج
 ته لهاناوند ناکراو تلود ءارضا بوذک هتراغو به راج هروتوبوهّج هفانک او
 هدنک ارمرلراکشرکسع هدودروابوممردنلاص هزوک یرافگ بودی لّصاح غامد

 ةوزوایرلکد رو ربخ بوحااق كراج راکشامدقم لااتققح ` ندنرافدلوا ناشیر و

 .[۲]تولشپ رهشو هفرط [1] ندراوکوا تمعن علف ندنبرغ بناج كنهکرعم نادیم
 زاقکورب ندنرلناب ]٤[ قورپ هدنارپرهشو ندنراساج [۳] هجشوارخ رهشوور,ندنتمس
 a ورتند زمکیدنک هنب اید آج بوق [4]یرارارف كرارف خزود

 قاتلا ماقا هت ندکرت اآ بولق شودر ae ر و بارخ

 زومد هم و لتابهرفو یهعاشه رو و یک کرو زومد بوتب هتسیرد یسولوا ود

 مک حالسد دورا قرفسشم ضتت الا -یسلخ بول یزاشیذ راقت لغد

 ڙعیدرف یرافک بودنا كنخ امدقم رج ناک ر ناثک نرليوظ یالا راقک

 نشم ودا یادم یش راک" e مرايدروك بوص نرلمدق كاان ب ولک ه5 رم نادىم

 بار هتنهآ تآ بوق و رایدزک بونادروموص هدتجما رال نامر حر

 یرللارخ لات راونخهرقو یک مریم یاضق وعود هسراسرتم رار حک یهدنرانک

 اقا رلیدوروب ها یرانآبهرندیو *یرلک اّشزاو یرلکس نکو یرآنابو یرافورغو

 لباوتایعرف یک اشواق رغ هناقلزق بوک - شملک رایزخرف هلح هدفرط لوص
 اقر داتا هفرطرت بولوا نایاب یرکشع هسنارف لفارب ضابو لهفطفلغیو
 نا رش کیا قاباق ةفوح لشيۋالۇد * یرهدوک ابار رک ندآ رايا روبع

 اتو هی تب 1 ذج ۲ قاب ےن ي ا ا

 ۳ قوت هدیار : ط ]٤[ هچوارخ : ب [۴] ا س [۲] ندراووا : ۳3

 نرم : َرلهاکرارق : ط 3 ی

 سس ۸م بس



 یمهحفص ید كانك هار

 ]١[ هعانغ لام ردقلوا كرهدبا نایرک رساو نالاتو نالآ و تراغ فاتك او فارطا

 هرجا رابع یلماج نارومو فتو روللب هبرع [۲] وطنح یلتآ رزکسو رشیتلا
 بولک همالسایودروا با راعانغولام هنوک هح و رانیئاوخ مف هجنغو هبوبحمو بوبح
 ناسحا رلکتلحو هرخاف تعلخورانوتل | رتسکسورش# هران رنک لدو شاب باو دبا تمنع

 رهن بودیا بغرت هبهتحو هکنجنرارر نیملسم تازغنروک یترسملاحو یدنلوا
 بوراو هبهک ر عم ناد .هریقح هللا هداز یحاح یحاصممظعاردص هدنراکدّع هبناح وشرق ۀبار

 هبع ضاس ایوک نوبق یزوب نایرع یرارادم ةشال كرافک دسج هدزمکیدتا اشامت
 لصاو هنیرلاحر ( ابار تنک یتیلای ) بولوا بارتو نبط لامپ هرزوا تاذم كاخ یک
 قاوق و حش یرارادرم هفجدلزافک هک د 3 ۲
 رلتالمهم رافک رادم ٌةشال هل یتح یدرارطب یک قولذت نطی هد

 نرلغل كراذک هج كل رهدیا راهحرش هلیارارادبآ غمت نر هنک رب هتسو نرافتک

 یدیو ردربتک هظعاردص نرخیل رافک قا زو ید كسزوقط بودبادع

 دېش هدمزرمزب نادیمو, هللا لیبسیف بویملو تاج هار نیملسم تانغددع شقلآ زوی

 رلیدلوا هناور هنیر, سودرف بناج هليا قایا کیا بوکح قایا رر, ندنماج تداهش
 بوروک یرلادهش و. ناملسم تازغ راس مدتا بوروک یزتیلادوت وب قحن ر

 یساغا یرجیکپ ناه هدمکیدید راستا نفد یرلادهش و زئ نوسهموس یرازوک

 ندنرلبكرلادهش هل بوزاق قدنخ قمم رب بودیا هیبت هنیرانالغوا یم انا طاص
 بولوانذّومرقح و مأما یدنفاهدازیحاح بولآ یماغا لالاتبب نراحالسو یرل

 هل رابا ونا نسهلمح بولبف نرازاع ندر كنادهش هل بودا ادب ود هزاع رلادمش ۱

 نملسم تانعهدع) . یدلاق یرلشل رافک نامههداکر ەم نادم بودیآ نفد هبهرفح رب 1

 هرکعبولکهلراهانغو لامرلیزاغ صعب بویلشاب هک اتأرج هنرافوبهن هشوک هشوک
 رایدریو رخ ود رلکیشج میظع كرافک ندلوق یل | بولک هحاق هحاق رلتازغ نلک 8

 نس هح راصو ناک هله هحنلوا یرلف رش و كمظعا ردص شحوم رخو

 رايد زودح السر, هدامآ یرلبآ ندنراسرتم یرحب هنگ تور ت و كنیرپهبار

 وطنه :س «پ [۲] هلعانغو لام : ك « س 1
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 یلچ ال وا

 هیوشرق هنب بول آ رلکنلجو ماعناو ناسحا غلبام ًافاب یره ب ۳ ۳
 درود هدنر زد ص ین

 هار رم مازهم | كنج اش« نارد

 رافک هج روک نغیدنل !لاتمو لام ردقوب بولوا قارحا كيوکوب رافک هکنوح
 نش رش غاحنسكهانن تلاسر ترضحناه هدقداشاب هغامقح «هکرعم نادیم رادم

 لارض و ) بولک هزي ر ناوخ تق ددع کیا نوا هرزوا نوناق بولق هداشک
 یتهداز یجاح كمظعاردص هدزمهیدالشاب هکعا توالت نفی رش حنف ( ًازیزع ا رصف

 رقح هدکدید زولوا رحنم هبن زلاح یدقنجا زعرف یهالاو یدنفا الوا ردنا

 بودیآ توالت فیرش حتف ناه یملح كجهید یدقبجا زعرق یدمش هرب مدنی
 رولواهر و ايو هلا اب هدنجم|تعاسر یراکدد كنح و امل را ندسد فی رش غاحنس

 ناه مدروک يلا مديد یعارصمو ود ( ررتسک تروص هل ناروب هنآ ملعروک)

 مزر مز نادس اما رلب دقح را وی را دقمكیب نوا, بود تآ هکر عم نادم ر رافىک

 ناه یدیا ناتسنخرد قص تاغ یتهمازا اوج اما نادم مساو لاخر,

 | بوروس تآ هیذکرعم نادم رافک ید ردق كيب یتا شب ندنجما قلجاغآ وب

 .هبهقراج هقراج و رایدشروص رطاخ لاح هل ررب رکشل کیا رایدشورود هکنج
 مالسان.ا رلیدشرک هنیرازاب حلق هل لر رب هرجا نیعلاةفرطو رلیدشورک بوشراق
 كنبملسم تانغ هددحاو نا بولوا هتسوپ هاسا جوا هلا هللا یادص ندنف رط

 ید رواص رب هاب وا راک یسلدح رن هنسو و یهژماقو لمو او یمالنیدوب

 رافک دوجو ایوک رلیدتبا عظق هلا قو رفظ ربشمش یقورع كرافک رلیدروا
 بولوا عطقنم رافک هل ندضرا معدا بولوا یک ردیا عطق هلا نروس نیس را

 شک نه بولوا رفظمو روصتم نیملسم تاغ هح ادخ دج رایدلوا راک اخ

 ربتسا زوب هجو هجاپو هلک كيب هڪ هنیروضح مظعا ردص بولوا نادنخو نامداش

 رنز ربا ینکو ریششفمط یک بورتتک هریزو روضح یرلفدیا شتسرپ هجاخ
 نیدهاحم اجماحو یدردیا ناسحا نونلآ رزوب هلبرلهرفک هني هرانرتکلد بودیا

 ج1 ۳



 نا

 ات انتی یقین ا تا یک وت ی

 نیز ی ی ای ی اس یا ی و یک کا

 یسک هنسوشراقهبار كمالسا رک اسع

 .اغا ناملس هداز يجارق یاب مظعاردص ناه هدکدید راباوج نوک انوک هلبا فنع

 نات ها هرزوآ قالوا كح نا ترا بوالوا كج نوک تن

 ءرکسع انفاع مهللا بولی هلا رکسع زآ هیوشرق ردقوب رکسع هدودروا بونلوا

 هنهاشداپ رلهاشداپ لکد ههاشداپ هباریبدن ءوسون هسرولوا هنخرر ههللالوسر غاحنم و

 ناه هحنرو باوح فاش باوص اغا نال هداز یجازف وید زسررو باوجه
 قو هدوشرت اب ماچ اف ریدتا اش دغ یروکو اما عام یا یر
 یرکسع هاس نالوا یرارادافت هرزوا ناخ ناملسنوناق یمرانسلرق زیکل ای رای رحیکی

 EEE فرطفرط هدنراکدنا باوج ود zk هدادماهب یرحیکب هوش رف

 مظعا ردصو هن رکسع های ادتبا ناه هدک دلند ردن واق كم درک قو ع هایس

 مالسا رکسع هحنلوا رداص رانامرف هنیراشوبح راناربمریمو ارزو او هنیدونج

 و یدبا یاح هلوا 3 او هح کن راي كنج ماح هرب بولاق هدربح ئ

 يآ روک انوک ید مدیا ر ت رع را یراب هک کک هفرط وشړق ز
 یره هار لار رکاسع لاثم هوا هورک هنب هدهعج موب راکرخآ رایدنآ راتامک

 ك رهن هارب ولوآ مالقص رص هج وس بد قالصایراودنک امدقم بوبارغ اهنیایرد
 بودیاروبع نره هبار مالسارکسع هلج ندرالوب قري شاراپ ندرب چ وا هدنرانک

 رکیسع هدا هلو ردرود رادافف هب ی وحهیکن PE هننای ا یرچیکی

 راشی e هدرناح وشرق بودیا روبع ندرسج یلغاب هلا رلبیا هرسیمو هڼمیم

 لىعام ابونلوا نیز و ببر رلشواح بولوا رارقرب هدن رل زک ص سک یهو هدنرب ور

 ۳ تولوا کتسع هعلط یرلبا یب یالا لععاسا یسیکب یالا هنس وو اشاپ

 یضمب هدلحموب امآ رلیدرود هدامآ مالسا رکسع تاقردنآ تاق بونلوا نامرف قانوا

 [۲] ءدیلبرب بودیک یر تکی یرادةمزویشب بولوا عم هری راهفلتعصاخشا
 قارحا یبوک بول | [] رارتخا هزک اپ رتخد هتفکشان رکبو [۳] مانغلام بوروا
 ردص هلبراربساو هلک چاق رپ هلتمالس هديا هديا تانج بوشاتص هراذوب رافک بودیا

 ۱ ۱ هدر نک مب کک 3
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 يلج الو"

 نیدلآةفرط هفرط رب رکع كیب ییا ر ءرکص ندزب e هدقدلوا پک

 یرالزوک نالا ضح رون كيب هع بولو رتابصق و رلارق رومعم ترک هر
 بوک هبظعا رد كرا راتامداش ید ر زا ت و ی رلهب مع [۱] وطنه یلماحو

 هیوشرق رکسع كيب چق رہ بویلنیربش رکسع ی رک همج هدقلآ رامامناو نابحا
 كيب نوا هدساح وشرف ینوک هعج لوا یراب تمکح لایق هنوز ید

 یدابلغو ینایرطولو هتسمروت فاص فاص یالا یالا راد رادرکدب دب رافک رد

 یدلوا نایاع بولک ج وم اج رخ قزالاح نیراسوفا و نونغرا و یرلورو

 ثکم هلی رلهقباشهرق . یک رحت ەرق رافک هرجماناتتخرد کهدنفرط وشرق كره
 یراپوط رابک و ران هراپ زوبحوا هدنسودروا مظعاردص هدفرط یر _

 رای زفآ نسهج و رایدزد یرلپوط هلج بین رتلاینع بودیا هدامآ وشرق هرف6

 ا یرالتآ انطف شملنیریش و شهروک. شیا . اماح كرافک هدفرط وشرق اما

 اشاپ دم یجروک نامه رابه توک اق زاد لک _ رلیدالشاب هقلوا

 ارم اروو یرارافککهدوشرقو مناطلس بولک هنغاطوا كمظ ءاردص ات لیعاساو

 ب هدیاررکفت یخ ر مظعاربصهدنراکدید نوسک مالسارکسع هی وشرق كروبو نام رف نام

 یدنفا یببخ ناه نکردی هرواشم هل ا اینک جم هدومز آ راکو هدیدروما هج

 هدزکفیدروب ردیاطلس كنج نیراب زالوا كنج ردهمج نوکوب مناطلس ردیا

 هغولتواهتوا فرط فرط هرزوازکر ابررد نام رف تاغ هل بولاق هک هدودروا

  نوحبسهنام كنجرب نامه بولک هنادیم هلبا هلبح رافک قجزا ننروکوبو رلیدتک

 زویرارکج هوصپ یرکسعكستا كنج بوردنوک رکبع هنیرارزوا كرنا ["]رزکپ
 یرلهاشداپ فلس كما كنح ی ران یک هم هديا طفح لاو هلل | ندالوا یغلارق

 بآوج یلیخ يلج بخ ويد رداکد یرانسحاریدتو یأر كنرابراغو یرلارزوو
 ريزو رب هلب و [۳] ردموب یدج مالسا تربغاي ردپا ج و ياشاپ لیعاسا ناه هدکد نا

 بودآ رجب نراتآ وشراق ¥ E عانس رانک هجردقوب هدنروضح مظعا

 ود زسررو باوج هن ههاخداب ء ی رلارق ی لی رک ک هدف رط وکر كرەدك
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 راو وا تمعن ةعلق

 نوا فا یدنچ یقاب یعوضماص نتتفاحوآ یرحکب لالاق توغ ۸41 زا
 هدنشابرسج هدهبار لحاس بوک وشرق ندرسج هتسهآ هتسهآ هل رایرحیکی هدوا

 هنبرلکوا بوریک هراسرتم نوک یلوا كروب نم هام نایرحیکی نایزاغ هلج لای
 .ریقحناه بوک وشرق ندوص رلیلتآ كيب ها ناه هدنرلکدتیا رارق بودیا رارپس
 .ك شل بود مسلبهلآ نرو هلک راکشرپ نکیا قو رافک بو وشرف یراب ید

 هدقلشوق تفو ات بودیا راغلا هدتعاسرب هبرغ بناح بولتاق هرکسع

 راووا تنمت رایلدحرتن" رارد راوکوا تع هبهملقوب رادررافک یقدراو هتلآ

 نیطایر,  شمکچرس هناسآ جوا هدنشاهن یسیرغ بناح كميظع یارحترب  رارید
 بک ؟ردروس راوتسا د رب یک وفق ضاب یدادش زب سم لکش هرزوا اف

 نکل ردکح وک اما ردهعلف یدادش براص یک یسهعلق ندرام هدناتسدروک

 ناتج غاب هداطف رازن مساو زود ر هدنرانک [۱] تع رهن یئوراو یهدغاما

 .یرلهحغابو یرلغاب هلفغلالع یمظعم شوراو عساو زودر هرجا ناوضر هضورو

 .هڪ بورک بودرارف زوک ككدهنلآ پوط هدنرانک شوراو ا بوصب نراهلراطو

 نمرل,زاغو ادخ دح بول آ یراربسا هسک هریک اپ ددع زویدب ادعام ندعانغ لام

 ینحالغ هع یلافاش كحوکرب هرزوا رکراب رب هنللا لرقحو [۷] هدنلحم ثدوع
 .هنب هلا رافلیا نمنآ تودیا ملست هعامادخ بونک همای ناغم مالغ ناه بورک

 مانع لامو هحایو هک ردقو هنیروضح مظعا ردص بودا تدوع هنرانک هبار

 داش ناهج ناهج بودیا ناسحا [۳] هسکر حوا هل هدزمکیدلک هللا رسا ردقوو

 .بوراو هناي مضعا ردص ربقح هدک دید یراو هک ی ندرافک بولوا نادنخو

 هدید راروسد رارنوروک نیرای نوکوب اما  ردراو رفاک زع رار سا اطلس مدا

 ید رسج رب ناه رایدید راو زم رکسع هدایز یخد رنآ بودلیوس یرلرفاک

 بت ۲] دی تررف تاکی زا ده سش
 هيك چوا : ك
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 يلچ ایلوا

 صالخ ندرافک ید نسهعلق هژینق بودیا رفس چوا مالسا رکاسع ورندننوک

 ید رلهعلق هراپ یدی شم بودیا حتف هدنوک زکس یعرکی علق یی و بودبا
 تا ندالغو طحفو بولک اتش تقو و یدلاق نامرد هدمالسا رکسع بودا حتف

 هڪ كمتک هفینایو هغارو هج هدرطم یاتش مایا یدلاق ناح هدرکسعو كشا

 نوکوب بویمتلیوس مک اشاب لیعاساو اش "دم یجروک اریز  رایدمید رولوا
 نراي هرزوآ یدح ( سخاو تبسلا هللاراب ) نيراي اما زالوا كنج ردهمج

 رهن ردهم نوکوب اما مدیا باییو بارخ یناتسرفاک بوک وشرق یبترا هع
 راتسرای یراریابویراراب یهدنفرط کیا كراو نسلپای رارسج ندرب چفر هرزوا

 [1]رازیرتمو هیباط مظع هدنشاب یرلفرطوشرق كرارسحو رلنیسپای رللوب ءار هاش
 ۱۳ وا٠ رتا نادرواعت اوهدا نوک اک ود ان مرا

 بوروک یریدت ءوس و یلالمر لاوحا و ربقح ناه قوب ناح هدمالسا ف

 هلم رامادخ ددع رب نواو مرلتآ ددع یل نوا ندنتلق كتانمعتو ندالغو طحق

 دما بول تسودووا ران اب بولوا هدناکش رر دشنکد یر درو هع ام هحىکر

 رقح بولوا هدافصو قوذ رلتآ هرباج ندراح بونق هدرب رب هلبا ناطلس- یارک

 ادخیتک مهارا هلمراکتمدخ ییا رب راب یه هت اما مدنا شومارف ینافجو روج

  هنست راهعخ كنج هکنوحمدزالوا كفنم نآ رب ندنروضح كمظعاردصو [۷] كمدنفا

 بولیع وشرف حابصلایلع نیر بودیا اد رنثوواج هل ینوک هعج بولاق
 را رو نراتوم هو راك هغولتوا توا ندنوکو نکیه ردمظع كنج
 شمروک شبا رارپ كيبهحو رامادخ هلج هجدیا راد اتو هبنن نوک انوک وید
 ینوص یجنا مالسا یودروا بودنک [۳] ههانکو هفلعو هیهربخذ رلتکب بیرغ

  ASبونود هنامرک د  aموو مظعاردص ناهاما یدنلکریس مالسا جعهده 

 كس نوا شب هدنک وا یغاطوا كرلد زيزو بودبا نامرف هبا شاب دا رادرتفد

 1 رکسع هدانن ب وقاق راق زاق اہنم تخ رد هرزوا هار ره لالا بوشوا کسع

 نزله  بوط بودیا اشنارصتخو دیفم بشخ رسج رب نوجا كمتا روبع مالسا
 هناهایک : ك  س [۳] و E١31 لر 2 3 س 3
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 رب دن ء وس eS هار گو

 یجنرب یعرکی كرجوک بونق هدفرط وشراق یخد رارفاک كردکح نوک, ره یراخزرپ
 نوکلرا ادخ دمج تكا ا (هار رہ لحاس لزنم ) كرکح انع هنب نوک

 هلم .کیدلوا اوه نشور رب بومی رومتاب بوغود نوک هنشاب كمالسا 9-3

 بودوروق یرلتلآ یعوتلوف و ینرلباوا سک یه بولوا نامداش مالسا رکشل

 پودیا ادن رلیدانم [۱] هدنر یکتا وای تط واط یسا_بویقپ ي ربا:
 رفاک ور ندنوک چ وا ادخ تمکح رلیدتا دایرف راشواج ود ردتماقا نوک چوا

 وید یدلوا باغ هبهرنرافک ای آ بولوا زم وک بونوق هدنس وشرف كن هبار ير

 یدزام ولو تع کما روبع هفرط وشرق هبار رهن نوک یه و یدزافلآ ربخ ربت

 لطر بول راپ نر را زقاریوط يطا تان
 هعاق هد دنعل هفاسم یرادقم تعاسجوا ہد ع باح كنەارر ندنشاب هتشپ

 راب تمعح یدررود یک رس تفه ردژا ضام بولوا نیا [۲] راوکوا ا

 2 رافک ید هدنف رط وشرقو یدالو یدیع العارب كنار ره هدلحم و

 تولور و رتکرادت کما روبع یر ود ردتمنغ تصرف نام یدعروک یخاد

 وع بوروع وشرف هبار ره یرلتکی حالسرپ ددع زویحوآ مظعا ربص لااف ۱

 بولک هراز هد هفتم زهر توله اقا بوقبج هراکنزوا قایتا .

 راناسحا [۳] بولک نکاغو نلاس همظءاردص هن وز و رفاو ننک فک /

 ۳ نکم یرست مکیدلیا

 یوم مازا ف ءون یار ه دع) هار رم یار 8 ناب رد

 هار رم ا مالسا

 بولوا رلدرواشم هابرارابتخا ناوید لها بابرا عیج مدنرانک هباد ره وب
 بودکهرزوا یس«ماق ندنتل | راویوا تمعن بونلوا اشنا رارسج هرزوا هبار رم

 شف مکیدنوا رداق کمد EE یدنف وا هح اف بول رو هحیش کما هر ضاع

 رلناسحا بولک : س [۳] راووا : ك [۲] ربدانم میم ا مالبا,یودروا : ك 1
 رلیدل ۲ رلناحاو ماا بولک : كل . رلیدلا
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 یلچ ایلوا

 نیرلشاب [1] هلبراتفلک لک و رلشما رارف هرلغاد بوغارب هرزوا یلاح ةعلق رافک
 جاتح ههطنح رب و جاز و جآ یرکسغ كناثغ لآ ناه راشمتک ءرلغاد بولا

 هلا رلکتلوک یداهرف راو داهرف بورک یک ررک هنویق دروق جآ هنجما كنهعلق

 ردقلوا و عاسنع لام ردق لوا قرهزاق نرانیمز ریز و نراراود و رد كن هعلق

 الصا وند زمن رانوب مولي بونلوت رلهردان هسیلا ردقلوا و ءرخاف هشقا تمق یذ
 2 او دخ تیک” یدزارارآ هربخذ ندقلجا بوبا رظن هياتم عاتم رب

 رانا یون رلزفاک هدنام لمع چق رب هدنجا كرانیمز ریز هی هدنیارس كنادوبق

 داصش و یادغوب و هیرا یک رلعاد نرو وکیل [۲] هرخد رد وا

 تالوک ام مالسا رکاسعکیدنل وب غاب و لاب و شام و دوخت و هلق و كيرف و نوآ و

 رخ نرک د ادخ رایدلوا ینغتسم ندمشاط هرخد بولوا متغم هللا رلتابو رشم و

 یخد هدنوک چوا بودیا نامرف قاروطوا نوک چ وا هدلح وب مظعا ردص هلیا
 نوحسسامغیهرخذ هدهعلقو نوکادتبا اما یدملسک | ردقهرذیسهرخذ كن هلق وب

 مالسا رک اسع بوروا هشتآ ةعلق هدعب رایدتیا لنق نیرلرب یر رلتکی قوج
itچق رب اشاپ لیعاسا هرزوا یرللو لرم یرلبا بوقلاق یخد نالحم وب  

 قاتب و یرار, روقچ بورق یرلنمروآ و ناقلپ هدرالو بودا اشنا راروسح هد

 رک اسع ندنغودنلوا ریهطت رللو و بورودلود هللا كاشاخ و راخ یرالون اونو و

 . . . هنیرهظلادعب بونلوا روبع هلبرلپوط زع لاب هلج كرهدیا اد ربخ مالسا

 هبار رانک لزم

 یدز راش وک بونف هدنلحاس هبار رهن قانق یدب نوا لماک مالک ةصالخ

 راقات زضیدقلاق  كدكج رلدنادش و ]٤[ مالآ بوجوک بونوق هلیب یغانوق شب
 قاطب و روماح هرم وش " یدرونوروک ندرللزانم زمغودنوق یرلبشتآ

 هنوک وب كد راک هلزنم بودیا روبع هلبج وک هدتعاس شب یر تعا و ندنعل
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 راو ناقز هعلق

 نوک یهبوروک را یرلپوط لزتمب لزنبوکح یک رکج لبق ندنغای یاص یرلپوط
 .كيب ندنراهعلق راوتکسو ندهژبنق هدازنم و و یدلرا رابراو هلزم مدقم ندرافک

 لهس هدودروا بولوکیزوكرامدآ هدعبكربت | ادا بولک دادما هرخذ کوب هع
 هنیرلک ایرت یهناسفایضمب ندنغیدمریدحآ زوک تہ رناراب هنی اما یداوا نامداش

 نکل یدرلرربا هلزیم ریکح یرسدرد و هنن اما یدرارد روسغای تنعل ناراب

 كناتسراحم و و یدرارکح انع و مرو الب و درد هنوک كيب زوب هج سک نه

 رللو ناتس-تخرد نمروک نوک و قلنامروا هللا قالوا رار یلقطب هدنلصا ینارت

 نراهلراط هلبرارنص تفح یبمز ندلجا لوا رولوا زآ یراتالوصحم ندنغودلوا
 رلرک | نیک | هرزوا راطرص پودیا رلهلراط كس و طرص طرص یک یربص قااب

 كرالوب شوقوب شیلا وب یرلنوک شیق بودا شوقوب شیلا ینیمز مالک جیت
 یرللو شوفو شیلا و زرر و بش دمحم تما ردملا باذع كعورو هدنروماح
 ثادحا رروسج ندقارپاب و ندیشخ و قرارق یرلنامروا بولوا رازب ندعآ روبع

 یریزوندو نوجا ءارتسصمهلازا هدلزئمو یالارخآ یدرلردبا لحر دش كردنا

 بودا کیسا هعیلط یناشاب دک اینک یحروک یړ زو بلح و ییاشاب لععایسا

 نالوا مزال و بودیا ربهطت یرالوب نوح رهعا روبعهلبا هجو ناسا نیماسم ةازغ
 مکیدلوالزا تممح ر ناراب هلبواهحسکل وا هنن رلیدنلوا نیمعآ هغي رار وسج هدرلرب

 قیرطل ابی وا دوخ مدآ ی یدرلرولوا قرع كدهنرادنب هننسهدرب یرافدرود 1

 تسصم و مالک هصالخ یدا رالکد رداق هغمروق نرذاح و هغمقبح ندن رداح

 رحسلالع :نردشلواتسصمو هنموق طول هنس و رکم ردیشمالواهنموق دوع و داع
 ۱ كرهدیا لزانم .عطق هن

 - [1] راو لاقز ةملف فاصوا -
 هنیرفس یالو نالاهلب رکسع راتات ندنتلآ هژبنق هرکص ندنحتف هملقیب امدقم

 هحنک ها رکسعلاثم ایرد مظعا ردص یدمشاما ۰ كدیا شمع ندنناپ هدزمکیدتک

 زاو نقذ : 2 3
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 یا ایلوا

 هجا تحربآ همنخ نهو  رایدلق هدايپ مالسا رک اتع كيب هج بولوا نيظةق غ
 بولوا یلوتسم فض رب ندعوج هرجا مالسا رک اسع یدرنورک یک بابح رب
 وغ اوبءروماج هدنشهیاس تخ زد ضعب یراتکی بیرغ دامان مکیداوا تالتس ردانرب
 روماج یزل«رع سوماجو ییسبرع تآ كيب هاو یدزاق كرعدبا نیناو دایرف
 هرجا روماح یراتمفید یاشا كازا كعيدنفاص ندزوک لوا"بولوا قرزغ هرجا

 .نسلاقهزفاک مام راهننک یتضمب دیا یتجاح كو رک طی بولوا قغ هلبرلتپس

 .لاخاوو یدراقنح هناا بولوا كارد كزد یرادودو یدرع هشت | نزلعاتم بد
 هد رانک هنار ره كرکح یدیادشو مالآ وب هحک "یدی نّزک یدب هوزوا

 .نونغراو یدرلربت هروه بویانیوا سناط هدفرط وشراق اف هني هلرمذیا .ثکم

 ئالا قارلاح نراتسوفا هلع و یرلوروب نایرطو و یراورو هتموروت و

 :كنفت و بوطرب هرانآ ندرلزب هاو هزب ندرلنآ هن اما یدرلردبا روبع ئالا

 .كنیرهنبار ریز "یدرازشهلبوس یربشآ وص رافک هلبا رلیلدح رس ضعب بویلت آ
 :كحوک زسنارب بولوا نیرد ندرومغی اما  ردسلنا قاحا ردق مدا زو یضرع

 :یداوا رازب,ندناح سک نه و < فلو زنسع سا ك هثنناخوشرق و  رووص
 اید آنفد هننمز رعق نرلهلک بوط دودعم كسب یا ندءضام هناخ هج هدلزتم و و

 كارلا ا ینحهالوا لصاو همالسا یودروا تامزاولو تامتهم یرغو هاخ هبجراس

 مکیدرلرروا هشت آ "زر ورب چاس .دوراب هذدش شم بولوا یرلمولعم كلراماکح و

 كيب زوي هرک کیا و " یدرلرکود هروماج نیسهدش هج و همزوک هدوشزق رفاک

 بودبا راتلاب قارحا یرلتامهم و تالآ هنوک كسب ها و یاب كس ییا و . قوا
 :یشابیهبج وید یدلوب تفخ لپ هناخ "هیج بوقای هشت آ هله هدنرهنرع هناخهبج

 درب ندهللا تقو مکفوب یزبخ كزریقف اما "یدرلزدیا رکش ادختک ییضف و اغا لع
 هداز ناخ رانا شیدنا تبقا مظعا ردص ناه ۍدلوا حیاض لام یبهنیزخ رصم

 ادشاپ دحا نادرتفد نوتلآ هملزق ررب هتشاب تآ هنیرکسع رانا" بوزغف هنیروضح

 دراپ ئللا زوی بوریو هنشاب تآ كيب رچنوا ینوتل  كيب زچوا موی رهب بوریو
 هنرونمولقددع ردرودو یرادوطزع لابهراپ یدب ونی ران وط یالآ نز برض یهاش
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 ماود هلون هدناحاس هبار

 كاله ندقلجآ رکسع هج نوحکنا ردلکد رداق هغامقح هغولتوا مدآ رب هرشط
 راویش قوحندنمسق هرخد هدمراهناخسس كربقح وب هلهربدر و رخ ود رابدلوا

 تشذک رسرقحو هران آ و یدلوالران آ اند بور و رلایادههمرلیدنفا ما و یدا

 هی ناو یاقرا مدردبا له ررب ررب همظعا ردصو هادختت مهار ا مراماحشارسو

 ؟یدلوا لزان تعحر ناراب رب ادخ تمظع هلع ینیدنلاج رلتلحر ریغ ی

 بوسا مقع رصرص 2مرر, ندنا یدراغب تحر رطم لاثم [۱] یتشم و

 بولواقرع هروماح رلهرعو تاباود هلم بوج ا, زوک رکسع هلم زودنوک و هحک
 طحق رب هرجا مالسا رکسع هدلحم ویو رایدلوا رازیب ندنرلناح دم تما عی
 زهنیرابگ هرخذ هلج امدقم ارز  یدقبح هشورغرب یع تآ ر مکیدشود الغو

 کم نالجا ی رکدنا دوغ سوا: ندنسهکسا [۷]:نوولشام ءدنلعاس اواووم

 بارخ بولوا .تراغ یرلعالقو تابصقو ارف كرافک میجو یدلوا طحق هرجا

 بونابقهرلهعلق پراص بوشود هنیراشاو هنبراشاب یرلناح كرافک هل بولوا بابیو
 الغو طحف ندلجا یرافدلوا یرکسع بولوا شودرب هناخ رافک كبزو» هرک هج

 دم یجروک هدنلح تر ناراب لوا هدلحم ویو یدلوا وب ید یبسر, كنسالوا

 كنج رب ها رافک نکردیا روبع ندنللآ یسههلق [۳] هکشلپ اشاپ لیعایساو اشاب

 بولاق هدنیملسم تانغافو نادیم نکل بوشود مدآ لبخ ندنیفرط بودیا مظع
 ورق كتيرا او هدازنمواما نایدنا رارف بوک ,وشرفهبارزپن یونک | رافک

 ردص بولوا نایات قرهلاج نراسوقانو نونغراو لبط یند رافک كيب هجم هدنناح
 هنوق ربارب یشاب تآ هدفرط وشرف رافک هدفرط یرب ناّمع لا بو یخد مظعا
 شوخ بولوا .بات .نشنآ سمش هدنفرط رفاک عهدنوب بیارغ یدراردک هچوک
 هبار رنو  یدرزو هدنسایرد روماح رکسع هدزمدناح .مزب یدرازوط زوط هداوه

 مکیدلواردیا نایرج هلبا نانغط بولوا ثعاب هراهنا هلباهجورب ندنترنک كته ر ناراب
 نارایوناوخاو ناوجو سو یدلوا یرارمدامو تارفولسو نوحبج ۲۲ ۵

 ندقلجآ رات نالبع ردق كرب نوکیهو رلیدلوا هدنام زجام هدلک بوراو هنیراربرب

 هکشاب : ط [۳] نولشام : ك , نوولسم : پ [۲] یشم اقس : 1
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 قدامهلآ ربخرب ندلید رب بویعوروک ناملسمرب هنو رفاکربهن هجنلک هلعوب بوقح
 ره هنفرط بونج بوقبج ندنرانک یسهریحب نیطالب بودیا هرواشم نوک یسترا
 مهد هنسهعلق [۱] هکشلپ زمکیدتیا قارحا امدقم بودیک یرغوط هنیرلرانک هبار
 یرلهبرعبویبینکوبهب رع یل آ شب كن هریخذ زکودروتک بودا توالت هحتاف وید
 تعا زوقط هبونج بناح نوکلوا یدالشاب هغمعای روماب لبس اریز ,٠ قدقارب

 بورتک لدرفاک کیازعرلزغالق هدیرلیا هدکدتیا لوزن هدناباخرب برغلالبق بودک
 یرلمهدآ ویرات آ قوج ندقلجا اما زسرلک تسار هننرکسع كرت حابص كدتلیوس
 اشاپ یجاح یرلرفاک بولوا مزب اند هدنرلکدید . رارویلک هلرانک ینوص هبار رلیدلوا
 بولوازغالوق یرارفاک ریسا بوقلاق حابصلالع  رلیدنیا ريجنزدنب دق ربسا بولآ
 و تار ما وام هس هاا: کس هروقا لو ادخ دحج نیردک

 یصاخادتبا هدکدلک بورودهمالس همظعا ردص هرزوا هارءاش بولوا هدا نهج

 هرزوا تآ كمظعا ردص هلج ریقحو یرلکب یالاو اشاپ ینطصم یجاح ندنآ و انا ,
 ینق اشاب ینطصم یحاح كدلک شوخ و اغا کصاخ كدلک شوخ بودیا سوب نرلوناز

 1 مظعاردص ناه هدکدید مدرتک هتشا هربخذ هبرع زوبشب مدنفا هدکدید هربخذ

 هبرع یللاو هنغاحوا یرحسکب هبرع یللا هداروا ناه بولآ نساصع هنیلا بوتا

 .هرلاما هبرع یللاو هراناربم ربم هبرع یللاو هرلارزو هبرع یللاو هنغاح وا هابس

 زویشبلصاحما هنرکسع ودنکه برع یللاو هقلخ راسو یهبجو یجب وط هبع یللاو

 ده پولوا راوس هننآ بودیا مسقت هنیرکسع ناهع لآ هلج ینهربخذ کوب هبرع
 ناگافونلاس هرکسعهدزب ادخدح راشملوا ندقلحآ یرکشل نامع 3 کی یدتا

 .یصاخ راشمرتب نرلناح ندقلجا مالسا رک اسع اما قدلو ناحهزاتبولوا لصاو

 هبار رهن لحاس لزنم بودک تعاس رب بوشلیوس هرزوا تآ مظعا ردص هلا اا

 بنج رکشل كيبزو هدنسوشرف كنار رهن هدک دنا تکم مالسا رک انع هدنرانک

 نوا یمللاو مدنا لاّوس ریقح رلیدنا مایخ تکم هنعوشرق هدیرکسع لارق هلبا

 ندودروا رانوف هدفرط وشرق رفاک زرانوق هدنبباحیرب كنیوص هبارز, ردنوک شب
 هکشلب :.3ل « س [۱]



 نوژاو كچوک ًةعاق

 یراساح هحع بولق هدرافک تسد. نالا ىلا الاخ بودبا الیتسا یخد هنسهعلق

 یدادشر هرزوا ایکو رار هنایمآ جوا هک اب لغوا ناکب اما رازف دنانکون

 مالسا رکسع مزب ردکوحوک اما ردراوتسا روس دننامی ٌةعلقرب دنلب رس هشوکراچب

 كنهعلق لاحرد بوت آ راپوط زعب لاب هراپ یللاقرق نکردیا روبع ندنراصح لیخ
 کنج بوشانیاق یک هجشرق یرارافک بودیا نییزت هليا رارکیپ یلچاخ نراورابو جرب
 . رابدالشاب هغالوا هدامآ

 ندنآ

 [۱ شوراو كحوک هعلق فاصوا

 ردهدنمکح یرفاک ناکپ اما ردکنیرا-اح هسع رخا و لوا

 ۰ هسه اط هعلق شناس

 و نطالب و رحم هعلق و اش ات یلغوا ناکب نک ردك راساح یدو

 . یىتراتوس هحک رب هد رلغاد كوس ردهقنلب یوفو بعص تیاقت

 [۲] لچدامهعلغ فصورد ۶۶ 8

 تسدالاح بودیا النتسارافک ه دعا ضشقلوا حنف هدساخ ناملس هدنحرات ... هنتس

 اک یدراناپبولوا هس ورب هج واین وک رها كدورش شا واعر اما شلاقهدرافک

 راشعا قارحا نشوراو كنهعلق روك ذم یرکسع راتات

 [۳] كمش هملف فاصوا .

 اما شع هملق رباربهیامس جوا  ردیصاخ یلغوانرز اما ردکنهسعآ یخدوب
 نایامت هدزلوص دنعب تعاس ییا هدنجما دورن شنآ بودیا قارحا مالسا رک اسع
 نددارفلب یوتسا ادخ تمکح اما ندنآ : ا هی

 كيش : پ [۳] لبجرام : پ [۲] نوراو : ك . نوژاو : س [۱]
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 یلچ ایلوا

 كيرا ادخ تمظع نکردکهرجا یرلغاد نوقاب هبرغ بناج بولآ زوغالوق قفر
 بولوا لامر لاپ هدرلغاد رویم مان كلبحو یسهنشورو هلزقو دواو الاو

 ۱ بودم هدتعاس ۳ بوس یراههک اف تمعنو روطی

 هقواح هعلق فاصوآ

 هدنراغاداک اقح ردکعد یسهملق هفرق هدنناسل ماورا ردکعد ... هجراحم ناسل

 برض هدسان هنسلا هدمور یتح دقوح یسهفرق هلغالوا قوح یرلحاغا زوج

 هقواح ندنغودلوا قوح یرلهفرق هرزوا یرلکدد ره یکر هزوق هقرق ردلثم

 زژنکباژ یرادزد ردتبابنو ردقلشاب وص هدنمکح دارغلب ینوتسا رلربد یسهعلق

 شننگلاب هب یلاعهتشی رب هدننیام یرلغاد ناوفابو هطلو یسهعلق ردرا ویراصح مدح

 كلا ناخ دار هدراصح نورد مدمرک هنحااما ردکحهملقرانب یدادش كوج وکر ب

 هام ۱۰۰۲ هنس مدنا لاّوس بودا عاتسا نغودنلوا توالت یدمم ناذآ هدنعماح

 2 رفاک یرلب زاغ ك ونبهلباتارکاما 0 لوق ردحتف اشاب نانس نع حاف هدنم رحم

 رک هتساو نهاش هب بلا راکش توراو هال ۲ قساو نفرات او اظاط

 یسویقر, رظان هبهلبق ردراشهردهدنامآ هرفاک هللا تارک رلررک بولک هنیرلهعلق یک
 ضمهعلقرب یرلیا ندنو نکل ردافوتسم یرلهربخذو تامهمرهو یبهناخهبج بولزا
 رایدیشا یزاوآ یراتسورخ كنبرلهعلق رفاک هدننناح یه رددحرس ءاپنا ردقو

 یعرکی یخد ندنوب ردقوح یرلحتابو عا یخد كونب اما رذهملق ناما بترونات

 تعابس یدب لماک بودیک هرجا راقلنامروا قصو رلغاد هنی بولآ نغالوق رفن
 ۱ هدتعاس ٩ بوریدتیا تحارتسا هرلتآ لهس بویوروب

 ]1[ هست اوج هملق فاصوا

 هدنح را ۱۰۰۹ هتمرافک ےک بودا حق اشا لاس هدشلات ناخدا رم یخدو

 هسعابوح ون هدقدلو رفظ هنسهعلق قنات رافک هدنرصع ثلاث ناخ دم ناطلس

 ۱ اک : پ [1]



 ناکب ٌةعلق

 یرظفاتق زمکیدتک هرفس هنفرط ینوص هبار نددارفلب یوتسا

 ردیا نایب یرادادشو مال ا زمکیدکچو یراءالفو

 بودیک تعاسر, هبونج بناج بوقبچ نددارغلب ینوتسا الوا

 ناکب ٌهعلف لزبم
 ردشعلوا فصوتو رک ذ ناکب هعلق و نکر لک هدارفلب امدقم هللا اغا یصاخ

 حالس رپ هدامآ هرجا رانامروا هبرغ بناج هنپ بولوا عج رکیسع هل هدنآ

 هكا ۶ اک

 هطال و هملق فاص وا

 ۱۰۰۲ هنسردلارقولصال ندنرللارق سوزکنایسیناب هک ردکعد ... هج راج ناسل

 نسهءلق مربسرپو یهعلقو اشاپ نانس هدنرصع ثلاث ناخ داص ناطلسم هدنحرات

 وص هدنمکح یغاحنس دارغلب ینوتسا مزب هدنتلایا نیدوب الاح ردشعآ حتف هدرفسرپ

 ردراو یراصح مد زو ترودو یرادزد ردشان یسحاو دارغلبو ردقلیشاب
 راصح بعص رب عب رم لکش هدنکتا یاد هطالوب یسهعلق ردقوب یرلطباض یربغ

 ردراو یرسج اصآ هرزوا قدنخ هدسنکوا راو یسویق رب هقرش بناح ردراوتسا
 یرلهناخ هبجو یراراباو یرلهناخ كحوک هدرخ ردق زوبحوا هدراصح نورد

 زوروبش راویرللوق رادمانو میحش تاغ اما راو یعماح كحوکر كناخ داصو

 هقوح و ناکبو هطلوب و راردهدعا لاتقو برحو لادجو كنج هلبرفاک مريب سرپ
 نراهنعم ٌهفیظو [۱] هدنرادرتفد نیدوب یراتارفن ددع زویکیا كيب هلح كنيرلهعلق
 نوجما قاعوروق ندرفاک هنیرلفارطا اما ردقوح یرلهجابو غاب كنهعلقوب رریلآ
 یدورحاو یکیرا ردر, دحرس تیاغ رلرراو هنیرلغاب بودیا تعارز بوبق رالوارق

 تکی یللا اشاپ یجاح ندهملقوب ردقوب تیاهن هنیراوص تابحبآ و ردقوچ تیاغ
 ندنرادرتفد : ء) ۱1



 ناچ الو

 یرغ راب یدس یدوه نکل رلزمل ردقلوا هکرت اما راریلب هجهسک و هجراحم غیلبو
 تیاغ ردرلمدآ قولخوملحیحاص مرکو تسود بیرغ تیاغو ردرلیزاغ زم مالک
 یرلایاعر راحو قانشو فرص هلحو ردرادلوصح یسا رح هل ردراید تمینغ

 یقآ نوق هفو ریو ردها ر صاخو ضاب كما هقو رو ردرلعطم تاق

 رعشرد) ردها شب زوبراقو نووافکوب هبرع ربو هبهغارب یمح ربفصو هبهغا ییا
 ۰۰.( یوتسا تاک کنارش هج

 دیهشویزاغ هربشط ندنسویف نیدوب ( دارفلب ینوتسا ءادهش هاکترایز ناسرد )

 .. رطی هدنسهیکت اشاب ناملس

 رلافصو قوذ هلا اشاپ یحح تیالو یلاو نوک چاقرب هدزوالدرهشو ادخ دم

 هل بزدیا هرواشم هکمتک همظعا ردص هنفرط یرپ هبار هللا اغا یصاخ بودیا

 زکیدلک همظعاردص هللا فیرشطخ ندنفرطهاشداپزس مناطلس رلیدتبا تبالو نابعا

 یرجما یزس زب ردناتسرفاک یسیرجنا ندنوب لکد مولعم ییدا هدنق مظعا ردص

 ثکم هددارفلب یځد نوک چاق رب بورو باوج یطق وید زانکد رداق کمروتک
 هلق هدنرانک هبار رهن نآ لوا ادخ تمکح نکشمرو رارق بوروک یلوا یا

 طخ كمظعا ردص رلمدآ هدنیولسا رفاک هغاد ندغاد هل رلیزاغ هژنق ندراوشو

 مف رشا نیساشاپ ینطصمیجاا یساشاپ دارفلب ینوتسا یکنس بوروتک نرافرش
 نیسهریدشت هرخذ همالسا رک اع لحعتلالع بومهرود نآ ر هدقدلو لوصو

 دراو فیرش سما دک وم رب هلبوب وید ردنک كشاب نسردیا هحاسمو لاها رک | الاو
 عج بوشوف تآ ردرود هیهبرع زویشب هدهحک رب نوکر اشاپ یجاح ناه هجنلوا

 هللا شاپ یجاح هجیک لوا بودیا لیمحت هببرع نرعاونا لرلتابورشمو تالوک ام

 بولوا رکسع هدیزک كيب شب
 تست



  یبهلق هطلغناه هدلوبمالسا هرزوا عیفر لتر هدنسانروا ا كرلغاب و اشابیتصهرق

 يرلتارف ددعیللاو یرلکنفوتو یرلپوطبودیا انب هلق رب دمآ رسو رودم لکش یک

 رارلکی تون تکی يلا[ نورد بورا اشنا مدازآ اقرا داما ھا و ٩
 كرلغاب هلغالوا قوح بولوا رامع یرلغاب دارغلپ بوما تیافک هلقو هدعلو

 انپ هلق رب لاثم دمآ رس ٌةملقرب اشاپ ینطصم یحاح تیالو یلاو الاح هدنرب یلح رب
 رادنک الاب یدق مدآ ترود ینسوبقو شاوا نیتم ندنسهلف كناشاب یضتم مکشمنا

 راسو كنفو بوطو تکی یللا یخد هدنوب شما وق ریمد روئلوا جوع هما

 هسرلکهرامدآ یهدرلغاب رافک رک | بوبهلکب تبون یرلتارفن بولوا هدامآ ا

 راراکهنتل | هعلق مار بابرا هج بوآ پوطو بوروک یرافک ندر, تعاس شب
 چ وا هدن راکدنا عامسا نسادص بوط ندهعلق لاحرد رددعل تعاس مرا هعلق ارز

 مدآ ندرلغاب رافک رک ا راردبا سسجت یرافک بولک هنجا راغاب مدآ كيب ترود
 یرافب هسیدال آ مدآ رافک رک ا رارردقار هتبلا یراربسا هوق هوق یرفاک هسیدل آ

 نیلاسو رلربل | ربسا ندرفاک هتبلا بووق هجراو هتیراهعلق مر سرپو اپاپو اطاط ات

 اما  ردراو رلهاکهربسمنوک انوک ساق ین ودح ین هدرلغابو بو . رارلک هدارغاب نکاغو

 ندسارمثم هدیزک ( ادخ عنص فصورد) ردقو تقو کما ررح نفاصوا
 یاوه و ردهرزوا ترفو ییراو یدواو ولاتنشو یروکنا رادبآ هئوک یمرکی

 رر. یرللزوک راجو یسهبوبمو بوبحم ندنغودلوا فطل تاغ یادواح بوخ
 کا رولوا یرلزق مارو مرت لاثم [۱] همحش نیس تیاغ ردوو هددح رس

 (ناوسن یابق و تفابقرد هج ) ردرالکد بدالالیلقینعی ایحیب اما ردرازسایح
 بونوتروا رب ضایببویکه قاط شورت یصی بویک هجارف هایس یرانایسآ بحاص
 [۲] هعماحرد) ردقوبیلامحاكء روک تروعالصاهدرازابیوسراحاما رارزک هنابیدا

 ناولاورشتاج یلاجموفو بوک هلود هقوج قجهصف یتلخ هج ( نادیم در لاکشا
 بویک راچوباپ یدابق زیمهم هدنرافایاو یدحم راتسد ضایب یرارایتخاو قایلق هقوچ
 حیصف اما ردقانشوب یتلخ هم ( یراتاحالطصا صوصخم ةجهل ) راردیا راتفر

 ههاحرد : دل ء س [۲۷] هجاش : ط ء س ۲1



 یلچ ایلوا

 ردناق کیاو ردوبق دینع ندنجاغا دیلپ هرف اما ردربیک باپ ریایدیک هنسهعلق ناکب

 ییا یخدو ردیسویف هطلوب هر تمس یخد یسوق رو راو یمظع رسجو

 رلءهرقم ندر . ررود یلکربمز اصا یخدالونب یرسجو ردعنصء یوبف بشخ تاق

 رچوا هرزوا رسجه بورپدلاق یراربجوب راباوب هحیکره عردرلهرطنق راقلاق هلبا

 ردندراروسج وب یرب كجهدیا فوخرب كيهسلقو ارز رلرلکی تبول مدا زوب
 توس هلج و ردنا رافک هلحم یلآ و ناماسم لع یاو شوراوویوهدیا ظفح ادخ

 قات اینک ۱. یلوئروا.هتح هردنش هنیددع نسکس زو كين نکرشم و نیملسم

 توروصالوا . .ردمماج یکیاهلجوردرلوامساو تیاغ اما  ردیراهاخ ارقف تاق نیل

 ردیعماحهطالوبیندیرب ردهرزوا ترف ویتعاجاما ردقبتععماح ر میدقزرط ییماح
 یراناکدردق نسکسهلج و راو یسهکتر هلحو ردرلدجاسم ددع شپ ادعام ۰

 (ناهیرطب ناهار رد حدمی ) ردقو یرلترامت یریغو یاحو ناخ اما راو

 را راج یرب وكرارافابو فرصیسکیا ردراو یراهسینک رومعم ددع چوا هلج

 ... ردکنیرهرفک

 بناح هرشط ندنسوق ندوب كدارغلب یوتسا ( یلشب شوراو فصورد )

 الح سجا مظع شوراویلهناخ كب ییا هدنراصعا هرفک هدنرانک قدنخ هدلاش

 ر هعلق و رافک ارز ردشلوا بارخ هطبروب هللا كمروک رلءهرصاح هرک چاقر
 زوال ردشعا بارخ لتابع نوحکنآ ردشاآ ندنفرط شوراوو هرک ییا
 هدقآرطا اما ردتلاق يک كناباب ... یدحسمرو یتماح هلحرو هنا ردف

 ردقو انب راثآ رب ندنرامع یربغو ندرازاب یوسراج رد ثماملاق یراصح هقالب

 پوطر, هدنفرطیسف رشكنشوراو شب ء (ناوضر هضور نانج ددع هاک هربسمرد)

 ناتسوبو غاب ددع كس یدب ایارمع یراریابو یرلغاد هله كرارب هدیعب هفاسم ییزنم
 بآ وختطمو هعاقورلنازحا ةياکهروصقمررب هدنسهلج كرلغابوب ردرلناطفوهننج و

 هرک قر, نکراردیا افص هدنویآ چوا دخ ینوت-وا عح ردررقم یرلویق تابح

 یریزونیدو راکرخآ ردشمروتک بودیا ریس | یدم سانازوب هع بوصابیرلغابوب رافک
 ےس : وا تک



 ۳ ات 0 0 س ویو ا ا ا قوص

 دارغلب یناوتسا علق

 زاو نافع هناخ لسس هدر ر نوا هلح (ناتسااح هناخ لنین نانرو )

 اشاب یعاحو لیس سافا یرحنکیو نبس اغا رادزدو لیس داش شاق الج
 ددعزوب كسب لماک هرجا هملقو هلح ( ناعا راک یارس نادناخ فاصوا )"لسس

 هغ هردنش یسهلج كرلانعر تونس اس رک راک یاقوفو یناتحو لمکمو فلکم

 یار اغا رادزذو یارس یب یالاو ییارس اشاب یعاح دلج اما ردیلوتروا

 نینهو رومعم یربع ید یسهاخ یهاس دا ییتوروحو یسهناخ یثاب یرحو

 كابو عساو ییشود مردلق اپارس یراماع قیرط هجو ردراو راتو مساو هحبل هاب

 نارفاسم ناخ ددع چ وا هلح ( ناراجت ناکجاوخ قحرد ) ردراو یرلهار هاش
 ودماج هتفح اما ردماح ددعر هل ( ناح تحار ماه حدمرد ) ردنارک ادوس

 كاپ ارز ردراو یرلهناخلسفهبوص هدرلهاخیهو یراصوصخم ما هدرلیارس هچو

 یوسراحشیاتس ) راردناداهح هتیرعوا نیبم نیدزورو بش  ردراو قلخ یهاطو

 یتسدب "ان رک ر اکو ردلکد نیز اما راو یراناکد ددع زوب کیا هلح ( ناتسزازب

 ردقوب یرلهمشج هلبا قلوا هدنحما لوک رهشو  روللو عاتمیه هنک نکل ردقوب
 رازاباما  راویراوا سوح هنا شب هدع روکنا هل نادات

 تار فورما ما يسوم لار هفسرف ین هک هند
 .هلغالوا بام رک هداتش مایا بولوا بام مسهدزوم هامردرنوک بآ ابوک عراویهاجتأیح
 .نامعلآ هنفارطا كهاجوبیتح  راردباشطع عفد بودیاشون ندنوب یتاخ رهشعیج
 هڪ ندوبق و نسع كس ڙو هرک هع هدزورو بش بودا 34 بوک یک

 رک شوراو قحرد ) ردشمهملسک | ردق هرذ بوکح وص هووق كسب زوب هرک

 .كحهدنک هنسهعلق ناکب هدنفرط هطا و هدنبونج بناح كدارغلب یوّتسا ( توروس

 رومعم هدنجما قع جف قاطب لوبموج یخدون گردمیظع شوراورپ هرزوآ رسج

 یتیم هللا رلفزاق یفارطا یلراود وا مارش تاذلاب اما ردشوراو نینمر نادابآ و

 هدنغا قلقطسب راود هلود ارز زدلکد راود هلود ردراضح ها دک

 هشوک كسردو یرللاغزام وایمارش هنب هدنفارطاو بناوجو ردلوک قبمع زامرود

 را هنف رط هلمق یر راو یسوبف ییا ههو ردراو یرلپ وط یهاشو یرادنب



 یلچ ایلوا

 .ندنآ رطیهدنیدوب کسا [۱]راساجشوااب ینالوص ندنآ رارطی ه.دنآ بولوا

 , یدارفلب ینوتسا ردیراک اح یاو هبایبشا رت ناوتنا یروطاپو ناشاروطا
 نایساروطان .بولوا دم یرب هدکنح هدنراکدلک هغالا ندنلا یرللارق سورکنا

 3 فا راریداقم هدتسهق یوتنا هد جننکیا هدقداوا درع بوک هراز

 نکیاهدنتسد راع یتوتسایو لرد الواد رکا هنر چ وا ندای مرا هباپ كشرا

 ردداشم هدنسام یراداشم هرفک هدنحراخ یوتسوا هرزوا ینصو بولوا دص

 هجیهاکو كنهس یندیسکیاكرالارق شولقم یدنروغو لارق ولصال یداحبم ندنآ

 .هدسوتسارطی هدینوتسایخدناب نیرز كوس ندنا رارطب هدنسهعلق اطاط نالوامزب

 هدنرک د كرومشمربغ اما رل-شمزاب هدنرلخشراوت وید رطب رللاض لارق هجا یخد
 تلالک هدنرک ذ كرلهنسن نیلوا یرارابتعا ردق لواو بوسلوا هدناع هدننابو هدیاف

 نالواهددارغلب ینوتسا اریز كدتیا افتک | هللا ردقء ود راو تلالم هدنراررح و

 . هلبببس یریرحم یسهاخداشم كناع تربع رید لواو هل رقت یناصوا یبهسلک شابلم

 لوا الح لامتم یادخ یدنلوا تأرج هریرح ندزوو ید یرللارق روک ذمون

 وسا هام وب نومآ هبلیا رمسدم كعا نیملسم هاکدعم یرک رد نالوا هاخهبج

 فعورد) ادعام ندراعماجوبو یدلو ماعا هداراوب یرلفاصوا كن رلءماوج دا رغلب

 ردنادحومو نانموم هیواز رب نوا هددارغلب نوربو نوردنآ هج ( نادباع دجاسم

 .یرحویهبوازیماغآ یرحسکیو یسهبواز اشاب یجاحو یهواز اشاب شاقهرق ادا

 چ وا هل ( نالاع سرادم نارد ) ردی رلهنیا هل زومشم رلنوب . یدیکنم یاب
 بتکم لعرد ) ردقوب ید ارادو ءارقلاراد اما ردنا رسفم سیردتلاراد ددع

 > بابرا هک هیکت رک ذرد ) ردناربسب هشوک رکچ مولعلاراد ددع یدب هلج ( ناسص

 نیدوب ارج اما ردابع لآ ناتشلورد هاقاخ ددع شب هله ( ناشی ورد قلرط

 | یمارقفردناکدنورو ,هدنیآ ةيکترب یصتخو دنفم یس هبک اباب ۰:۰ شط ناي وق

 ., بولوانوفدم هدهیکتوبیخد موحص اشاپ ناهلس یزاغ رلرن ۶ هلا [۲]هتلادیش

 ۰۰ هدنجما هعلف و ردماع و صاخ هاکت رایز

 (م) ردنکم یلوا ( هتلاثیش ) هدبیا هلو به هدراهخن [۲] راسراچ : س [۱]



 ووو ویا ویا نی E ا

 هدننهق هک وب هستم یاصوا كرماظعم زد راوک ذم رازدبآ رامتعا بودا

 ثلساباپ رب نامز زمهیدلأ رتسا هدنراید نالا نرلاسا كرالا رقک هدنجما هنق نانلواذاشم

 بودیا ریرحت یرلاسا كنيزالارق رافک عم هدنخشرات راج

 ردنا ناب نرلامسا كرللاض لارق نالوا داشم هدسوتسا دارثلب

 قدالو یسع ترضح لارق شوعال ندنا یاباب شام ندا اش یهعلط الوا

 كلارق شوغالو ندنآ  رطی هدننوتسا بولک هدوجو هد ۱۵۰۳ هنس هدنخزات

 ندنآ رارطی هدنوب یدبا یزق كنيلارق "هلغ نوصآ هنع یمانآ و لارقواضال یتاباب
 جتفلاوا بولوا كلام هنکلم كنیرالارق جافساو هل کردلارق ندوب لارق شیتام

 شبتام یاباندلو كلاضلارق نمرو هحتفلاوا یدارغلب بودبا كنج هددارفلب هلا

 .ندنآ طی هدهبق یهدینوتسا یسودنکو یماباب بولوا ج ورخ بحاص رذلارق

 نسهشال كلارفشوغالو نالوا درم هدقاطب بودا كنج هدجاحم هلا ناخ ناس
 یندوب هلارف شنای بودیاځتف ین دوب ناخ ناملسندنآ یدردنوک هبینوتساناغ ناټاس
 یدردنود هدارغلب ینشل كشونای اشاینالسنالواربزو هسدوادتبا هدقدلوادمتورو

 ندنآآ طی هدینوت-ایغد لارق دنانیدرف ندیاكنجءدشل آ نیدوب هلن اناخناملس ندنا

 یروطپ نلیم ندنآ رظب هدینوتسا هلیساباب یندلارقیشقم نلغوا لارق دنانیدرف
 دارغلب قوتسا اربزرل رظیهدنس هعافراوکو اتمعن زانو شزواب شزوقلم ندن |[1]شزولفم

 شویهنامیدنیع دباب دلوولارق شونی ویب ندنآ ۰ یدیا هدنلا ناّمع لآ نامزلوا
 كنیراساجهحم كسره ج عندنا  رارطب هدنرهش قورپوقنارپ كنیراساج هک لارق
 "ندنآ ردداشم هدنرهش ریت آ لارق [۲]یاقحو ندنآ  رطی هدنرمشقارنالوا تخت

 ردراشک هتخهددارغاب ینوتسارانوب زوبغ یرک هباحو رونغیروتبو روبغ قولنوص
 :یخدو لارق [۳]یشوق لیژ ندنآ  ردراشمک هرب بولوا دم هدنرش هشق اما

 ده بلک بینوتتسا یتنکیاوت اما ردیرالارق هل تکل زلنوت لارق قشوت نتنوق
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 اجاق

 چوا هدنف رط قرش سا راو یسهلق هناخ كلاحرب كرد وب هد رصع لوا رثروف

 هدنفرط هلق طالب هرم و هبار ره هدیونج بناحو انوط ره هدر قانق
 هقدالو قیرطب و سيفو ساباپ كرب یدب هدننامز رافک امدقم شعا نایاب

 هرجا ردو ارخ صاب ارگنم ردراشعا ماع لتف هدیرلساباب ه دع) شعا راو

 هنامسآ جوا هل ینسیلاع غلکاچ روک ذمو یناسیلک بودیا تباصا مردلپ هدوراب نالوا

 ردنامع هادخ اما ردرومعم هناخهبج هني ینصن الاحو رولوا دابرب بوت آ دوزاب

 لام بونلهربخ ناسنا مدرم بودک یلقع كنءهروک نکیا بارخ هلو الاح
 ریز کهدنجما ردرومعم بابق نالوا یرلهاخ نفدم كرللارق اما رلاق هدنریح

 ررود بولوا داشم هرلکسیهو ناف رلهداز لارقو لارت یللب یاص یدآ هدنیمز

 هرا رادژد بوردن وک ه هعلق و نراد هشال هلا قیرطر هسلوادم لارفرت الاح

 ندنعاریطدارغلیدوخای رارد,اداشم هدهبقروک دم بوز و رانآوارفلامه ندهدرب نسل

 :نرلهشال [۷] كرافو ضو كاشو نابو كلاشرا رادمانو كرللارق بودرتک هنیرلتالو
 نالوادص یراب هسنههدرنک بارت ردق كحهموک رکا  رلرهوک هنغارب وط داراب

 هراز رک فک انان هدر "ندکااب مع كاب اخ ردف "قاحءردلود نرلزوک کیا كرلهرفک

 .دارفلب ردق ناّربم فکرب یکم ظعارتک او ناهافصلکو - رلزوق یغارپوط دارفلب

 ردلوبقمهدرافک نایمیوتسادابآ تشمدارغلب هبت عونا . راررو ایادههنیرارب رب ندنیارت

 هللاءاشناامآردتنمهس رلداح ثمر و شل كسزو هنحاغا وایمارشر وشابكسهنشاطرب الاحو

 ًاشاییطصمیحاحنال وا تالو*یلاو الاحاریز رلنمءروکه دنس «عقا و هعلق وب رافک موىلادعب

 ردشعا هدر ,a نرکاسعو تامزاولو تامهم جی بو دا یعصو نام تاغ

 دایرف ويد دارغلب [۲ ]یلوتسا خاو نيدو هاو نوغرتسا ا اراش تلم جی هني امآ

 1 درلورغ و دکاش و : ب [۳]
 اضعت « (نتوتسا ) هرک قوح هدرباتک قوجر كرك « هدیاتکو كرك هک و (۱)

 « دارفاب » هلبتقو .ردهدقلزاب هدنلکش (ینلوتسوا ) اضعب « ( نوتسوا ) اصعب « (ینیاوتسا )
 یغیدلوا شا هجر ندهجراجم ثباذ مان « نانلادع نب ناّيع » نالوا ینا ناجر هدنناود

 هلمسیزاب فوم ررحم هد ۱۱۹۵ هنس كراو . ردشلزاب هد ( ا ) هدشاتک ایفارفح

 .( م ) رددیقم هدورمو (۱۷۰) هدنرتفد یجنجوا كنس هاخبتک لیروک یمهخسن نالوا
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 دارفلب ینیلوتسا ةعلق

 هرزوا یسایلع هبتع كنس ورق كعماح بودیا لوزا ندهرانم و ردهعلق بیرغو بی
 ردمشرات كنممرتو ریمل هللا طخ ىلج

 العا عماج [۱] یدبای هرجا دارفاب یلوتس| هک همش یدلاق قلا نسرهظم هنفطل كنادخ

 اقح ررد یعم یر یعم و اظفل یی خراب چ وا هلو ه دنا ع رصمییاوبشا مدد

 ایحا یعماجو بودبا تب دمحا [۲] كدرک هاو ۰ یاعا یدلو هدنسکیا یرکی كيب بولبای

a۱۰۲۲  

 نإ EF هبه رشک تعامح اما ردکحوک ۷7 اشاب شاق هرف ندنا

 ییماح كب یو

 هدشت الب هاکدصم بونلوا انب هلسف ی ترضح ندیا تقبس یرف ذ هدالاب

 هاکدبسمنناج د, ناخ ناهلس نیس هساک ناغم سانخ سایپشابلم یرید نالوا, یراهمک
 رارریو نذا کما هدکتپ نوجما یسع نییآ هرلرافک هدنبناج رب بودیا نیملسم

 ردق نسکس شب هرجا هبقلوا ردراو یلاع مظع ةبقرپ الاح هدنبرف كربدوب اریز
 بولوا كلاس هیهلیح یرلرافک ایاعر هدعب ردرلشلوا داشم هرالاعف دب لاض لارق
 ندرارسا وب تقولاکاح بوتیدیا دار كما البتسا هبهعلق هرزوا یغودنلوا رک ذ

 رج یهدنرهسینک ًامغر هرافک - بودیا ماع لتق یرفاک میج بولوا رادربخ

 راثوسلوا سوبًأم ندنرلناخدبعم رافک بورت یخد نرامانصا هج نالوالج كرشو
 هاس دوراب راطنق كس هڪ هنا بودیا هناخ دورابو هناخهبح یرید وب نوجا
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 درک : پ [۲] [م] ردیللوا ( كداب ) ىسورعÜد [۱ 1
 یجن ر مدلیوس خم زا جوا هدعارصم ییا نوجا فی رش عاج هکر وند هاش 3

 .ردخرات ال نکلا ها عارصمیجنکیا ردخم رات نام یک یٹیدلوا خم .راب اظفل عارصم

 خم .رامدناباسح هلنرضاح لکش یعارصم یجنکیآ كرک « یعارصمینجمرب رک هکمر دزجاع دبع

 2 رلعارصم هکكع د . رود ردقحهل وا لصاح عاش هک ویلاح .یدنوا لصاح (۰۰۲۲) ی

 . ردشبلک اي یغیلب زای

 هباوث) عارصم یجنکیاو ( یماعا یدلوب ادنسکا مرکی تب بولپاب ) عارصم یجنرب رکا
 ( م ) روبلوا خرا نامزوا هسرولونوق هنلکش (ایحا یعماجو بدی كب دمحا كب دریک
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 ياچ الوا

 3 نانو« تالخم ددع نارد

 "راک هد رصع ناخ ناملس ردهرجماهعلقو یدروداما ردهلم ترودنوا هلح

 "زافک هدهعلق وب ورندلالبرق رافک راذک جارخ هد«هلق نورد "بودی ناصع

 وف لاطب الوا ردبرلمادخهملق راو یرهاخهرفک ام نکل ردقوب یرلتالح

 ىلع هطل و یسهحم اشاپ شاقدرقو یسهل

 هد دو نامز ییماح ناخ نالی بتفاکم ار ال وا ردیارحم ددع تزود هلم

 نالواهدریدو رک اشیا رطصنم قافآ روهبشم لدییب یک قاط كلف قاط, یلاعر درب

 یراقل راکن مشو راکهومشو يراف رصت نوک انوک و يلاکشا حرط زرطو ینی رامعم لع
 هدننوریپو نوردنا لصام لا رولوا عنام هزعادوسم را كستاریرحم هرزوا یقوام

 ردرونرپ عماحرب شمنلف دوقعم هللا رلتمقیذ تاراحا لوکحمو موقم صوصف عاونا

 یسهبق لس ینح ردبابق [۱] شیرک ناوط بویلوا ینبم هلا بابق رک راک اما
 ردهرانم الاح راو یمهلق قلک اج هشزک زاج انب رکراک دمآ رس مظعرو ردفرحنم
 یدقفنءرانمو و + رونلوا عاّتسا هد رپ قانق رب یمادص كنسوقان کرد هبا, تعاسو
 : یحارصرناهمدناربس یدارفابةملق بوقج ریقح وبهلبا نابدرت قایآ ی رکی زویکیا لماک
 . نارق كغايف فرط رلغابو یروس قرط یسهعلق ناکبو هعا یزاغ و ۹ یعایف وص
 تاعرانع نالوا هدننشزآ كنار دا رغلب ندهرانموب , ,رددمآ رس هملق رب مدناکش

 زدنایاع نوناقو نشا یکدغاک یرا راناتسو .كبشمو رلغاب رازهلالو رازیحو راجو

 ودنابام هلبایرانام زوا و .یرلغاد هج راهملق نامان .كب ناچو لاوو هقواچ و هطالوپو
 زب شوا عقاو هرجا «ربحو رازهزبس یاررح رب ناه .ردق وی .لیاح هبهعلق وب الصاو
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 دارغلب ی وتسا هعلق

 هرزوا زمکیدتا اشات نفاصوا كنهناخ هبج نالوا هدهعلقوو ردیوط چوا شقلآ

 تژک كن-هناخ هبج ناه رولوا تادرفم زارد راموط رب كسهلا فصوتو ر رح

 تال آ نالوا هدامآ هدراراود نالوا هدننیبام یرلوبتهملق کهلوا مولعم ندنآ یترفوو

 بناجکردیسوبف نیدوب یر, , راویسوبقییا هلحو هلوامولعم ندنترنک كحالس

 نیتمو یلقاقوص یرکوبیرک | یلرک رک راک تاق ترود رظان هنبناج لامش هلبا قرش
 یشوک بشخ هاکجرفت رب هدهلق نالوا هرزوا وبقوب . ردراوبق دیدح و .دیدج یوقو

 هون ,بناجي:یخد,یمویف ریو ,رراودبآ صاخ تبح هدنآ نالد بایرا هجا زاو
 یلماع قیرط یرکوب یرک | یندوب  ريلبجا هنشوراو «طلوپ هدنفرط یسهملق اکب
 كنسهعاق ویق یعدهدنرانک رزخ رحم هدر اید م یره ایوک گرد راویق صد تاقترود

 زورو بش هللا :وکسع یراغرآ كروقو ردرلهزاوردمکحتسمو نبتم یک یراباب

 تالآ نوک انوت و زافلوا رببت کردبوهو یاهرو [۱] مرردضو هلوط بولوارپ
 ددعییاویو ردیرلوق هبنرذتشاوا هتسازنپ هلا نابهکنو ناباوو هتسازآ هل زلحالس

 رج یهو ردراو رل سجشخ هرزوا راق زاق لوظ ےدآ زوبر شوکیا هدن ر اکو اك زا ورق

 ردراو یرلرسج ضا رةلاق هخنک ره ةلبارلەرقم یلکربمز ندر_ رحواهرزوا

 هعلخ جا شناس

 رب رارولوا نک اس راح وطو یجهبجو یلوق ویق هدنسهلبق بناح كاهعلق ك وب
 یرهدوا هناغلوارق هدنفرط نهو ردنیتم تیاغقرط ندکلکراما .۰ردهعلق كحوک

 یم رکیوراراکب تبون بوررغاج ید كنابلدهحابصات رالوق یربغو رایرحیکی بولوا
 بودا ریزعت هرانابهکنو نابساپ نایویوا بوشالود لوق یرلاغا هعلق ددع ترود

 قانقجواندنیدوبیک هژینق یخدهملقوب اریز " رردبا رادیب ندباوخ بوچآ نرلوخموا
 ةملقار شمع یرثیا یخد نددحرس ءاهننا شلاق هدناتسرفاک یرلبا مه رض بناح

 نیمآ هديا نیما ندنمشذ رش نارودلاضارم ایا لالماوذ یادخ .ردناما راد
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 ېچ اوا

 ]١[. ردا ناب هملق نیمزو هملف لاکشا

 . نامروآ هدمب هلحررب یفارطا هدنناتروا ات فتوماه یارحنرب یسملق الو
 رتماو رانو ےیل رووا خواص راھ را زا و فاخر قو

 وص یحارص نوک بولوا عقاو یالوط بر بناج ادلق ہدنجتا قاتحو قاطبو

 66 ردات یدادش طابرو نیتمد-و نيصح نسح ةعلقر نوزوم ه هدنلکش یعاق

 ناو راو یرلمظع هساط ددعر نوا هل و رد دآ کاش یعرح راذام

 هدنفرط رب ̂ ردهدنجمآ قاطب یفاح ارز ردلکد نکم الصا نسرتمو ندنسهعنرا

 .جالوف یللاقرف زونل وا رودهلحوک هدنوک ر ر كن ەرىحم ردقو یرلودنخ

 كنهژنفاما رولوایرانهامنوک انوکو ردفبص یرافارطااما  ردراویرلر قمع

 یا بوس کوک رک ا"یرامهام هژنق ارز - زدلکد حودم :یک یرلکمض یسربحم

 ابهر نکل ردیلهحماردب قلاب كنواما " ردیوقم وذیذل بووویو یک ماخ رینعو كاسم

 هلبو . رلر هل نیغحلفو شاب هرزوا یمالک « اتارى ةکمسلاتک او یسارققو

 یللا,ینانلاقو .ردککوبکلم [۲] نشرآ نوا یراوید كهملق هدنجما لوک نیرد
 ؟ردراوتساراصحرب هقنالپیبم هلا یناسهرخو یمبح هلود خر یدادش یلنا قیا

 یر جمال ؟رارانیوا دیرج رلاشاپ بولوروق رلاکرجوهمیخ هدنتسوا كن راراورد
 رارافک نالوافاعملوا نرلکرد نیوروح هنسیه ردیرجاغادلی و هشم یسهرشطو
 قاری وط الواراو" ی رلمظع هساطراو ۳۰ 9 ددع ز وقط هلو راردیادیدحم

 لارقو یسهباط اشاب شاقهرف و یسهساط لاطب و یمه-اط اغا همالواو هاط

 .یسهباط هطالوپو . یسهیاط اشاپ نالسراو یسهیباط اشاپنسح ی ایرو یسهیباط

 ةلرلیوط نالوا ءدنوب کراو ی رلپوط راجو هم دمارس زیر لاب ددع رشلاو رقرق
 . تالآ زکد هملق رشیکیا یربره کراو رلپوط الحم ریو همشمش یک نونلآ یربیه
 :.زوکیارک و رغصەل و هل وا ەدەژىنق رکمرلپ وط وب کرد رلپ وط هداما هل راحالسو

 نوشرآ : ك [۲] ردبا ناب ةملق نيمز لاکشا : ك « س [۱]
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 دارغلب یا وتسا هعلق

 هله بولاق نهر هدنناي زادرس ندهمرک رارافک هب«ملفنوردبودنا هللات مىق و هللاب

 هل نوکلوا بولوا طبض یهاشداپ هنیزخ و هناخ هبج بودیا لوخد هبهعلق تازغ
 چ وا هدایپ حالس یو راپکبس و تلاع هنیرلهملق هطلوپ ریهلحم رب ندهعلق رافک
 رارلکبودیا لصاو هنیرلهطلوببوروتک یرلنوب یرکسع نید وب یرافک ر دق كیب
 بولک رافک هرک هع ررود هدمالسا تسد ور ندنحرات ۱۰۱۱ هنس ادخ دمه

 ترود كدارفلب یوتساةعلق و هتشا راردک بولوا ساخ و باخ امآ رشالود

 راصتخا هنوک وب بودیا عاتسا ندرارابتخا  نرراماجنا رس و تشذکرس مرک شب
 هنیرفس یر هار [۱] یسکصاخ راکنخنالوا زمقبفر ارز . یدنلوا ریرحت هرزوا
 یدتا و کمتک

 دارفل ینوتسا ناک اج فاصوا

 یوباه صاخ ردت اشابهقشاب هدنتلایا ندو هرزوا ناخناملس نواق الوا

 ددع ۱۳ ردیا طبض هملق هلا رکسع ولهبج كم ییا ردها كيب زوب هرک لا

 هرزوازوناقراویسشابیرحو کپ یالاوآراویرام بابزاددع۳۵۵ راویمامز بابرا
 هر یربع رب هتسهظفاحم هعلقو نولوا رک كم چ وا هلا یرلولهیح

 یرب ادختک و یفارشا رابک نابعاو یفارشالا بقا یمالسالاخبشو رازمتک الا
 نیدوو ردراو یرالوق وق یثابیجشوطو یساغایرحسکب یلوقومق با هدوا چ واو
 هللا جلق هدنلا عردقلاغا منتحورب ندناخ ناملس یرادزد هملقو یرادرس یرجیکی"

 ردرلبزاغهراپشنآ یک یلوق نوغرتسااما راویوقزویزکس كيبیيا هلجو رزک
 هلبسهیابهخ ازوبحوا و راو یرلاغا یحاص قاریبو قاحنس ددعت د یمرکی یل و

 یرادجایو یسادختک رهشو بستحو ردزآ یلوصحاما رتاضق فرش
 ؟راو یراهرفک فاعم ره كسچ واو . ۰: یناغاراقعمو ما مارو
 راردبا رابعا

 یسیک هصاخ : ك « س [۱]



 ی

 ندرلالشقمالسا رکسع می هدراهب لوا بودیا اتشم هددارغلب ندنآ بولک هنیدو
 بولک

 ندرامک "یدبا یدارغط ا هدنح را ۱۰۱ هک

 ردهدنرک د یضالختسا

 هحنلط ه ودو كردن | لحام یط و لزانم عطف اشا نسح یحشک هنی مکنوح

 بولکهنل ] دارفلب ینوتسا بولوا رکسع ُهعملط اشاپ دمحم لیوط نالوا نودوب *یلاو
 هدنکواشوراو نوزوا هدنفرط یسییونج پناج كنهملق هلیرکسع نیدوب و یبا مور
 ءراسیرتم بودیاحتف نسهییاطیودناانب یکی كرافک نوکلوا بودیا عملم رتج تکم
 ترشابم کود علقو راردوروب یراسرتم هجمراو هیوبق مان لاطب و راررک

 ندوبق لاطب علق وب ناخ ناملس موحم اریز رلردیا كنهآ [۱] كنج بودیا
 لامل اةقبقج رروب رولوا ندفرط لوا راب یه لاوز «هعلق و و ردشعا حتف

 رلشیوروی ندرار, کودتا مدهنم كراپوط هفرط ندوبق لاطب وب مالسا رکسع هلم
 همیخ رب هرزوا هلق اشاپ یحشع مظعا ردص پودیا طبر و طبض هعلق لاطب بودبا

 هيهعلق نورد نرلب وط هلمح كنهساط بودیا رلناسحا لدب هنازع هل بوروق
 ۱۳ دف وا یک یاج درافک مدنرافلخاب رک دد نا هملق_پوروج
 هزر هعلق و هدزمفیدلآ علق و زب رلردبا بولک هنیرانادویق مان فوغ شاب

 [۲]یدمش كدرع ندحلق نسهلج بویثاب هنیراناما كکرت نرو تناما هلبا هریو

 هلبلارف .[۳] ج وسا زیراساج اریز رلآ هللا روز بوکود هعلق وب كروت ید
 کوټ نکیا هدنرب زیور بآ ناه ردقو یلاتحا .كلک دادما هزب . ردهدکنج

 [4] ینیورط بوبد مهلوتروق ندهلرف ک هلوا . هرو هلبا ناما ٌهملق نامه نداتلراد

 نام هلا نایع لآ ناما پوقبح هرادرس راسک اخ رافک رف ید  راروف هرب رب

 [ 6] چافسا : س « پ [۳) یدمدیدما : كل <« س [۲] هکدج : ك «س 1
 یورط : ط« ك « پ



 دا رغاب یناوتسا علق

 یدبقرف هدنرسم یازغ وب رارارف هنب ماعطلادعب بولاق لاحم و باتیب هرق هریق
 نوزواویشوراو شب ویشوراو هطالوبالاح وردروطسم [ ۱]هدلحس ین دارق رافک ك یب

 یراهلک رافک شلزد یک یورس هنیرلکرد ماج ,دنراسی و نیم, كنبراوبق كشوراو
 یم راش هه مدر ید مدنسمدا هادغابج ر راد ګټ رنا ا

 ندرافک تسد و وتساًهعلق بوش ید رواصر هل و رافک ادخ دح ردشملغی راهبد

 یررودرادم رافک هلوا یراهبمک هبشتالب كرافک هعلق و اما ردشنوا صالخ

 قاجیلواموحم نکیآ مظعاردص اشاپ مهاربا «لزوک هدنخرات ۱۰۱۰ هنس راکرخآ
 هدارغاب بودیا ناسحا ینامظع ترادص هیاشپ نسح یحشع ثلا ناخ دم ناطلس

 بولوا یلوتسم ءراصح نورد بولوب رفظ هدارفلب ینوتسا راسک اخ رافک هچنلک
 رادرسهجرک رولوا ج وجاب دس ایوک کردیا [۷] رامعاهرزوآ یمارح و دام ةعلق
 مهارا رافک اما یدنا ماها و یس کمشن_ هدادما هدارفلب اشاب نسح شی

 شالآ دارفلب هدنلحم یلهتخ یدرکود یدارفلب ردا یذب وزا ندنامز شا

 نورد بودیا شمش ةمعط هلج نراناتنیو ناوسن و لاحرنالوا هدنجما بونلوب
 یجسشع, مالک جین". شمرودلود رفاک دم رس روآ كنج ددع كم یللا هراصح

 رافک اما یدرارق یرافک بودا موم [۳] ندلوقیدهنیروات كرافک اشاب نسح

 بواوآ رامظع كن نیرو هاله رک کل هدا ناسا ات

 هني رحسلالع راروف رالوارق هنب هباج یه بولوا غ راف ندکنج بورفلالبق
 هلجندهحک رافک رکم نکیا هدنددصقامرق یرافک بودبا كنهآ کنج ندنفرط

 ینوتسارهدیا كنج مه بودیک هبرغ بناحندهکر عم نادیم بوتج روبات نرلهرع
 شتآ هنسهعبرا بناوج بورغرود یترواط هدقدراو هنتیاه یسارح دارغلب

 9 هرفاک ینالا كناشاب دم یشوق رقنم یرزو نيد و ناه نیک ردبا قلناذف

 دهشادخ صاب اشا دم یشوق رقنم و اغا دم یسادختک مظعا ریزو هعد وه

 بودیا رارف هنیرلبناح هطالوب كرهدیا كنج توك انوک قرااح نروباترافک بولوا
 هلتمالس اشاپ نسح یحش« بولاق هزافک تسد هنس لوا دارفلب یوتسا رازدک

 ندلوفیلآ :پ[۳] رامعا هلوا :ك [۲] هدظوفحم لجس : پ []

 هست ۵ ٩ ے



 یلچ ایلوا

 كدارغلب ینلوتسا بول. هدنخ رات ۱۰۰۲هنس هطالوب ٌةعلق و یعربسرپ ٌةعلق بولک

 بوقج وشرق همالسا رکاسع بوغارب یییللوتسا "ٌةعلق رافک نكر لک هنصیلخت
 یهریخذکوب هبرع كم ییا نالوا هدوصب امدقمنکیا هدشاخر شاوص مرک امرک

 نانس توک اتوک بوبق دادما هبینلوتسا هل یرکسع هدایپ زوب زنکس كيب زکسو
 هلمح هدنلم كنج بویلوا یرای یراب تمکح راردیا كنج هلنروات كرافک اشاپ
 هنسهعلق لاو کسب هاو هنسهملق كب ناج یکو هنیدوب یک بورو ناي رکسع
 رارف .هدارفلب وید ردنشهدارغلب یلوتسا رکسع: ولتآ یرادقم كس نواو

 اما نانس راک رخآ بودبا مظع ثلنج تعاپ یدب.یخد.اشاپ نانس رلردیا
 مظع كنج بولک هنسهملق هطلوپ هنی رافک بودیا رارف هنیدوب یخد
 یب یوم و یرادزد ردبا التتسا هتسهعلق هطالو هدنوک شع.  كرذیا

 بوریا اتش مایا. بولوا  دیهش یرلاخا  یهابس كولب ینشآ کیا و کب جاحیمو
 هعلق وند مدیا هرصاحم یدارغلب یوتسا هرافک ۶ 0 نوک ید نوا ندمساق

 زفحراتآ رب ندراسرتم یرلقدزاف كنيراودنک امدقم؟هسروک هدکدنا ثکم هدنتل آ

 یرت هحرک یدلک شيف هتشيا کرلردیا هرواشمبولک هری رب رافک هلج  شمالاق
 ستم ندیکی هدارفلب وب یدمش قدلآ ینهملق هطالو و قدرحاق بوزوب
 هدنسهرواشم راغی رومغی و راقهرکص نوکترد چ وا زالوا لصاح هدیآ رب قسزاق
 كی و لد كب بودا هرواشم هدرایزاغ نالوا روصحم .دراصح نورد رکم نکیا

 یعرکب نالوا هدامآ هدهعلق و [1] رانلک هدادماهلبا اشاب نانس ندند ون بولوا تهج
 . راک وا شوخ رس راقک. هدرحبس تو بودیا داشک نرلوبق هملق رک-ع كيب زوطوا

 خ زودرافک بودیا شتآ مراپوط زع لاب هرازوی یدب ءرک رب ندهملق نکیا روح
 هک ر ندراصح نورد .نکیآ هدنلحم قال قالآ بولق هدخزود ران  رارق
 شوهدء.تسم رافک هلج یخد بوصب یرافک هلسادص هللا هللا نیدحوم تاغ

 هرفک ردق زوي یدب نادوبق یدب قاجنآ ک رارروا یدمحم روتاص رب نکیا
 یرافکیوق ینا بولاق هدام هدینوتسا یارح یدادعام بودیا رازف هلیراهرق و

 ناک ! س
 س ۵ ۸ سس
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 دا رغاب یلوتسا ةعلق

 هعلق مان ( شوراو نوزوا ) بوق مدآ ین هورک هورکو جوم جوم هرص یدرا
 هبهعلق ما هل رهرفک نالوا فوسلاهتش اما رایرو رلیدمح كناب بولوا حتف

 كنج مرک امرک هني  بولوا جتف نوکلوا یخد ( شوراو یلشب ) هدعب  رلزینابق
 نامتسارافک ندهملق م|ینوک یحنجوا رخ الایذاح هدنخ رات ۵٩«هنس قاراوا مظع

 نامرف قامرق نرافک را بوریو ناما هاشدان ولتداعس هکنرف و هبه تم بودنا

 قالوا كني رایدنک یسهسینک شالم بولوا ایاعر راذک جارخ رلنآ هدعب  ردیا
 یریزو نیدوب ناخ ناملس ینغلاشاب هحنا وا ندزوی و یحتف هعلق بوتسا ناما هرزوا
 یساضق بودیا ناسحا کب دما یی یت هنبا یشادنرق كناشاب دمع هداز اشاب یحم

 ناکاک كلنهقلق وب "ناش:نایلسن: .بونلوا هقدالط ید باز هداز ا یک

 دقایاعر امدقم هحنلوا هناور هتلود رد نوروک نراتانّومو تامزاولو تامهم ص

 زواحتم ندکس یعرکب بولوا بهاذو كلاس هبهلبح راح راغ رافک نانلوا

 یرافک هنیراعدق رید دوهعمو هنیراسوحنم ناخ ۰ یخدو هراصح نورد یرافک

 كرافک هلم هلففلازع بولوا رادربخ ندنشیا و تیالو لاو نکیدنا لرب بل

 ریشمش یرافک هدیزک كس یدبیرکی هحکلوا نوکلوا بودبا نوخبش نرلهناخ
 هدنلا یرادزد هعلق الاح نوحضوداوا هاا حلق یحتف یجنکیا بورک ندبات شتآ

 . نونقوب هدهملق رب . ردنوناق كمزک هدرازاب یوشراخ بونایاد هلق قالبح لاد
 دیشب زوی یدب بولوا ارآ ناهج هاشداپ لب زکس قرق ناخ ناهلسو  ردقون
 یربعو " ناخ ناهلس هیهعلقر رونلو توالت یسهبطخ ردق لوا بودیا حتف هملق

 بودیا شیوروب هبهعلقوب نامز ناهلس اما ردرلشمعا شیوروب هبهعلق ناهج هاشداپ
 هل الاح ندنرلقدرویب زک هللا جلف بوربو نحاق هرادزد نوحغودا آ هلبا جلق

 هدنخ رات۱۰۰۲هنس هدعب ردناخ ناملس نوناق كمزک هلاجلف رثرادزدكج هک بولک
 نکیا مظعم رادرس اناپ ناملس [۲] دوبانرا هدنرصع ثلاث ناخ دام ناطلس

 تودا هرصاحم یا ترود یدارغلب یلوتسا و هلی! لارق ید نایک رافک

 هلبا رکسع لثه ایرد اشاپ نانس ک رکود ۀعلق بووا رداق هفمراپوق شاط رب

 دووانرا : 4 [۲] یلمب : پ . لق : 3 ءس [۱]

 تش ۷ ےح



 یلچ اوا

 هنهملق وب هدایز ندغ رش سدق بولوا یرلکوللاةرسسح اک كرافکمم الاح
 عیحهدمب . ردیرلهبک هبشتالب ویدیمالا لزق سورکنا ارز  ردراو یرارابتعا
 نامه 2 رولوا مظع رهش رب هدیا هدیا راما راو ردنکسادس هعلق و یرللارق رفاک

 هدنحشرات 4۵۰ هنس هدعل رولو! مظع داوس رب ردا رود هدنوک ییا مدا هدا رب

 نامز ناملس تاذلاب بودیا عاتسا نرلفاضوا هح كنبنلوتسا هعلق و ناخ ناهلس
 یال رک ادع میم هدکدنا هرصاح ةعلق بودیا میخ تکم هدنسهاقم هملق وب

 مهارا یریزو یلوطانا بوردلود لاخاق نراقاطب بوسشوا یک رشوا هرام روم
 ندهرطرو هلبساخا یرحنکب لیوط یاشاندمحم رزو ندفرطرو ندلوق رب اشاپ
 نالوق ىب بولیراص اشاپ دا یریزو لبا مور ندلوق رو " اشا ورخ یلد
 مش ؟رولوا بوشآ كنج هلبوا کود هکود ةعلق وب هلبا رلپوط زع لاب هراب شم
 اشک رود هاشداب [1] هدنوک یحنوا هدعب ردش«روک راز راک دننام اک | ناسنا

 رلناخهبجن بودیا احا هدن رلافص تازع ج بونلوآ نامرف راشیوروب ندنفرط
 لاتا لها نایزاغ هلح هدک دند نوسلوا كنارغ مانغ لام هل هدقدلوا میزوت

 هللادنج هل هلسادص هلا لا رجلا لع رخآ رازانا ناخ هکمورو هیهملق

 هلق و اما رایدربک هنیراکدک هعلق بوذیا بقعت هجندزا یرلزب یربو رایدوروپ
 نا رارق خ زود رافک كيب شع هلنغانوا هدنسهباتم یزاهبمک هنت الب كرافك

 لاتقو برحو لادحو كنج ردقل وا بودیا ادق هتیراروغوا یرلتید لطاب نرلشابو

 تحااتح شل شل هرزوا یرب یرب هدکدک چ وا رافک زواحت. ندکب نوا بودیا
 داخ بورا هداپش ی مدآ هدایز ندزو ید ندنبدح وم رگ. ات ام یدلوا

 ناه كجروک هاشداب ولتداعس تاذلاب یلالمر لاوحا وو رلیدردلاق مدق هنیر

 تسد كرابم بوذیا نانمرد نماد نآ رد بولک هشورخو شوج یبیهاشداپ تریغ

 هجروک نیملسم تازغ هلج نرلکدا شیوروب بولآ كاحخ غيت لاد هنفرش
 تّوکنع ىن ندنرارب ناللوا مدهنم" هللا بوط ك.هعلق یمایرد مدآ هلل ةنظفلا

 ثكشح مح هاشداپ قیرطلاب یلوا دوخ ندرلرب رادهخر رتام بوقج یک رشءرط
 هدنوک یجنجوا : پ [۱]
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 دا رغلب ؛ ىنا وتسا ةعلق

 برنک ۱. رازلآ .ماب یرلتارف هملق ندعاتم ندا روبع ندرسج وب . ردقوب لوي
 راد صالخب بوش یدارغلب لونا ةوانطلونآ هدن ر اکا ه رصاح هعلق وب رافک

 هدتعاش ۸ ندا

 دارغل یلوتسا راوتسا هملق ین دا(حراد راصح تا رد

 یاپاپ رب مان شایلم هدنرصع ایم ترضح «ءلفوب كاشرا رام ناخروم لوه
 بولوا فرشم هلت فرش كنابم ترضح بولوا امد كر ندراهداز لارق

 هدوحو كد تربضح یخدیسع ترضح نکر دبا انهعلقو_ هلنذا كام ترضح

 فیل وټسآ هعافو هنیب کیک هډوجو ییع تربضح لوا لس نور ۲

 ردرلشم زاي لصفم نانوب موفو نیئالوراحم ناخروم ویدردشع | ان ساپاپشابلم تسدپ
 هل و قانشوب و راغلیو فرصو داورخ ناسلو هدنبال ناسل یمهبمست بس اما

 مکا . ضا ..یتعی .رارید :هضاس يدا ضو .رارید هبهلمکسا یلوتسا هدسورو

 هلبایفن ایم ترضح هعلف وب کردلوا یلصا كنمریبعت یسهعلق هلمکسا راریدیمهعلق
 ك رابه كناحم ت ہضح ساباب شابلم ندا انب هعلق هدراصح نورد بونلوا انی

 نکرد انب هناخدصم ر هرجا هعافو بوق ههمح نوا 3 تا نراب یزنغآ

 اشنا مظع رطصنمرب بودیا اقلا هنجما سجو ج رک نراب یزغا كنابم ترّمح

 ایم یک اج < لاو جالوف زوج با کف یو نوا هدک دتیا
 هورذات كنههاخ سوقانو هقح نوتلا یعودوف نرای یزعا كنابحم ترضح بودا

 عج الاح . رلررد الا لزق یموق راج هیهعلق وب نوچکنا بوبق هنیرب لغ هنسالعا

 یهاکرظن كاب ترضحو. ردو الا لزق رب راو الا لزق یلآ هدناتسرفاک

 ندقارپ و ندح هدکدنا سولج رللارق هلح نکیا هدرافک تس. هعلق وب هلغالوا

 پولک رللارق هدارغلب ینلوتسا وب هلبا رواج یالا ندنراهاکتخح یرارهش هینرتساو
 نوحسیدلوا نیشنتخت ءرزوا هلمکساهلا انثواعد هرزوا یرللطاب نییآ ءرزوا هلکسا

 هدراحمناسلاما ردلوا یسهدمسآ هجو كنسهئد یبهعلق هلمکساینعی قل وتسا هب«ءلقوب

 .. . یمات هدهعو ردراورمل ا یمسا



 یلچ اوا

 یرءوبوبوبحم اجماح ردفیطل تیاف یتاوهو بآ و ... لجو
 راع ويس ضاس رلک هقور وا مش ندتناح ودع o رونلوب

 رات و ردح ودم یوص لاب و هلّوا هدلدرا راید رکم ىلثم کرولوا کما یوم وص

 ... زدقو تیامو دح هنسهابو غاب كزېشوب ارز ردقوج تیاق یرلهوبم عاونا

 [۱۱ اروطمش تالک دوری هع فصو رد

 یاوتا یلدحرس هلح نیدتمو طاصو تسود برضو راج هلح یتلخ الوا

 ... ردراو یرلمدآ قولخ. ,ردیا تالک هج رام و هثانشو بوک

 هاکو قلغاد هاک هلاش بناج هني بول آ راقفر حالسرپ ددع زویکیا هن ندهعلق وب
 بوک .تعاض ۱۰ لماک هرحما قلنامروا

 ناکب رینص هعلق فاصوا

 لواوهلعال وا [۲] نابناکب یناب ردحتف یزاغ ناخ ناملسهدنحم را ٩۵ ۰هنس
 رارد یسهماق ناکب بولوا اسم هاسمسا كنا ندنغودلوا یموحنمتخحم كلاض لارق

 كربک هعافوب هدکدنا حتف موحم ناخ ناملس شعا مظع هقنلپ هدعدق نامز امآ

 عردقجهقنلپ كج وکر, نایام نددارفلب ینلوتساالاح بودیا بارخ هلباقءالوا یعوزل
 زو هدنجا ردها نتم هدنحما قاطرو یلوف رب حب لکش هدنشاب 2

 هناخرتهمو یسهناخهبج لمکمو فاکمویرابناو ییماحربو یرل«اغ یلوتروآهتخح ددع

 نسکس زویو یرادزدو ینأکد نواو یرسج ایصآ هرزوا قدنخ [۳] هدنکوا یسهق
 رفاکلدارغلب ینا وتسا هعلقوت رد رتکب زاهش تباغ اما راو یراصح مد ددع

 كنج هلرفاک هرک ردرد رحوا نوکه هتبلا رابزاغوب هلغالوا ریس هدنکوا یفرط

 یرغ [4] مزال كم ند رج قدنخ نالوا هرزوا زوراشرپ ارز" راردهدعا

 هدنک واو : ك« پ [۳] یلغوا ناب ناکب : ك « پ [۲] انروط اش : ك« ب ۱1
 ردمزال : 4 5
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 ان روط همش هملق

 یبادختکاپسو یمالسالاخیشو یی . ردارق هراپ یلآ شعب یسهحانو  رداضق

 یراصح مدم رف زویشبو یرادزید هعلقو یرادرس ییرحیکب نیدوو یی
 یساضتک زبقر فا جارخو یرادجاب و یسنو یرلتاوغا تار كولب ییا نواو

 :هدوجوم هل یارشاو, نایعاو یساغا, رامعمو

 یسهعلف لاکشا

 ندمبم لکش هدنجا هربحیقاطجو یلفاطبو یللوک رب .هدنرانک زیوراش رهن
 ا یر او دچاپ تعضا یشووآو رجب رفابیز ملقا ےل یوا شک نالوط

 قدنخو راو یسوبق مد رب ... بناج ردهعلق جا مدا [۱] زوب درود كيب رادام

 راد یوئروا هتح ردق زوحوا هلم و هلحم ر هلح راو یرسج امصآ هرزوا

 هدرامح جا ردرلناداخ فلکم تیاغ یارس رادزیدو یارس كب اما  ردرلوا

 . ۰۰ ردراو یسهناخهبج لمکمو [۲] یرابنا لالغو یعماح ناخ ناملس
 نیتمو مظع هقناپ جاغا هن هدنرانک یعاطب زوراش رهن یثوراو اما

 ةعلف و ردضایا كنلوک نیطالب روك ذم زیوراش رهن ردراوتسا راصح یوقو

 روبع ندنتلاكنیرسج هملق ما هقنلپ کیهدنک و ایمهملف راکس بوک ندنتل | ان روطمش
 قاطب رب هنروطمش نوجکنا رولوا طول هیانوط ره هدلحم لوا ناه بودیا
 رکراک اما ردشوراو یلوتروا هتخن هردنش ددع ... هلحو هلع . . . هلح هدنجما

 یرلکسردو یراهساطاما ردراوبد هقنلب رادام ارام ید و ردردان یرانادناخاتب

 ددع ... هل و ۰... ردوف ... هلحو .. ۰. ردرومعم

 هل ادعام ی
 ددع . .. هلح و ردنابلاط سرادم مولعلاراد ددع . ۰.۰. هلم وردراو یرادحاسم

Rp EEAهلح و ردف و یمارقلارادو ثیدحلاراد ص وصخ اما ردارسپ  ... 

 .,. هلحو . ردنالساف ماح ددع ... هلحو ردناشیورد ناکیابع لآ ءاماخ ددع
 ,«. ودنافاتصا ناکد,یدع .. . هلحو یارک ادو ناواخ لا هدع

 یزرابنا :۲[2] زوب كيب : پ [۱]
 هتس اه ۳ س



 یلچ ایلوا

 شوراو هرشط

 ماجر و یرلوا هحیلهحاب اجماح مساو لوس یلوتروآ تخت هردنش یرادقمزوب

 یعرکبو یزفحاح كح وکر او یزفجناخرو یتکت رو یسهلکت رو یدختسم وو
 یرلناتسو كش و یرلهگاب 3 یت رلغاب اما راو ی راقاکد ی رادقم تافک ددع

-. 

 ینااوهو باو لوا نداق ةزوک هک یژارادبآ ةا و1 زورو ط دم الج
 “ةع بثاح ك هعلع ردر وشم یراه ونحو رو تراز راعو ردفطأ تاغ

 نافرملامحم کراو یهاکءربس# رضقرب ینبم ندبشخ رب امن ناهج هرزوا رباب رب رظان
 فرط کیا هحنرانک یاح ناقا هرجا هرد ینشا ندا ردناکدنورو هدنیآ ناکرب

 ندنعاونا کوب هبرعرب هدنو ردرلناتج هقدح یلناسلکلک رریو ناشن ندمرا غاب
 زماغا کاخ هلبا نایعا هل ندنآ كدتتکو رلتارعو هک اوف ادخ .منص هدیزک

 هدنل و نیدوب کد یرلر دح رس ەر طا ردنیمآ رللو معاطلس بود هرواشم

 . ندنمهملقزاد بورو رلقفر هزب حاصل الع بود زک همتک هززوا یمهعلق راسکس

 هدنعاس [۱۳.]۲ بولوا هج وتم هنفرط یسماق [۱] هنروط همش همش فرط

 اا روط همش | تربع علف فاصوا

 هدیرصع ناخ ناملس ناطاس هدنحم ران ٩06۱ هنس ردکعد 9 هح راح ا

 یب قاجنس هقشاب ہدنتلایا نیدوب ردشلوا حتف كب مساقو اشا ىنطصم تسدب

 نا ناملس نوناق ردا طبرو طبض [۳] ناو هلارکسع ردق كسب ردیتخحت
 رد ۰۳۲ راجبابراو ٩۳ یسانعز بابرا رد[ ] ۲۰۰۰۰ یصاخ كنکب هرزوا

 یرل ولهڼج هدرفس نح هرزوا نواق ردراو یثابزو و یثاب یرحو یسکب یالا

 فیرش هخا یللا زوو رولوا یرکسع لمکمو حلسم ددع شهلا كم چ وا هليا

 ب [4] .یساوا : س [۳])هدتعاس ۲۲ : د . س [۲] انروط ایش : ك « ب 1

 ردا ۰,۰
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 ژادن ٌهعلق

 امدقم یدل وا مکحتسهو ناتمیدقدنخ و یراراود هعالب و یدلوا مدآ زوشب

 نک اکد و هبکت و ماح و ناخ و ةتردم و دحتتسم و عماج و راوا رپ طبهم هبرت

 .ناخ دم ناطلس هل : هدنکرابم,هنس وب نکیا كنا ناخ لس هم یرتتاربخ

 یراصح مدر رف, زوی و یرادزد الح شلوا رومعم تیاف بووا ینارخ عیار

 اشاع ةعلقو .. ردسان ینلضاق راوتکب یعرشلا احو . راو, یرلهناخ هبج افوتسمو

 هرکص ندکدتیا توالت ییرش سی  بودیا ترایز نسهبرت ناخ نایلسو بودا

 غاب دننام مربس یوجم بوبمارضوا هب وچ ٌعلق هایم هقرش بناج بوی هدنوب هني
 راغاد بولاق نایات هدقرش .بناح ید.دنلب ربسهوک مان كاشرا بولاق هدزماص مرا

 بودیک, تعاس ۱4 كرتکح راح تدش تیاف بوک رانامرواو رللوپ فوخو

 [۱] رادن ةف هاك فاصوا

 دنع رات :هتسردانعر ةعلقر ام هلمسا كن آ ندنغ هدلوا لارق ژادن سلا

 لآ تلوص یرارفاک ژادن هعلق و هدک دنا حیف نسهعلق یولد یوج داخ ناعلتس

 تاوج كنو اریز " رابدرو هلا ناما هعلق و  بولب نرلکعهنمهرتک تقاط هناهع

  یللا زوو ردقناداو و ادل اھ اد ئو الاح یدشلوا حتف یسهعلرا

 نیدوب' ردراو یرلارف [۲] عنصم و رومعم هراپ زکسو رداضق هلیسهاب ها

 .یربع راو یراصح مدر رف زو و یرادزد هعلق و یرادرس و یسیرحیکی

 ردق وب .یراکاح

 یسهماف لاکا ۱

 .قدنخو یراراوید ندتم هقنلپ تبج تاقییا یداب لکش هرزوا رباب یقارپوطرب

 [۳]یلکربنز اصآ و یلدنفو یلدنکمنصم تباغ هدنکوا یسویقرظان هبهلبق و قیمت لبخ
 .هتششردق قرف قاحناو یعماخ ناخ ناهلس همزو ندهسنک هدنحماو راو یرسج

 راو یرلوا قحاراد یلوتروا

 یلکدوسمژ : پ [۳] عیضم EE RB زادن ز ول مس بی

 تم ۱ —



 ۳ یلچ الوا

 نارفغلاو ةجرلا هيلع ناخ ناجاس هبرت ةعلف فاصوا

 .نالطلس نایب میل. ناول هدنرخاوا كانیزفظلا رفع هام هدنخرات ٩۷ عهتس
 .حتفهملق [۱] هدنتل | ,یبازغ راوتکس وب ناخ نایلس یردپ . ردیسانب ناخ نایلس
 موج م كماخ ناملس رزو یللوقص ریدم بولوا موحیم مدقم نوک چ وا ندزالوا
 نامل لاحرد بودنا راتمدخ لوالاک هني ودردغاص بوعا اشف. دالادا نغودلوا

 هری. هناما بودیاهروملص هللا زوط و ربع و دوع بورا نهرش نطب [۲] كاخ

 .هدنلحهعلقوب , .نرلایشا یمهلوقم قسرفب و رکج راس و یرافرش بلق و , راروق

 | یراونا رپ هبرت وب هدکدنا سولج ناخ ملس هدعب راردیا نفد هلبا نکل نوت آ
 یاعهتشپ ر هدنمرج یعاطوا كماخ ناملس بیرق تعا  هراوتکس رلردبا اشنا

 هحالوط ندعي لکش هدرب هاکهربسم رب یهحاب و یلغاب هدنقرش كراوتکس هرزوا

 بوک هدنوبیراوتکس هل بولوا نایاعندهعاقوب راونکسیارح هلج بولوا مقاو
 هرزوآقدنخو یوق رب فوشکم هلاش بناح ردهقنلپ هل یبهماف راردیا ج ره

 كناخ زاملس بودا قارخا هعلق و بولک رافک هدرا ۱۰۷عهنسرداصا یرسج

 . نراقصرغب و ینباق یهدنجمآ نکل نوتلآ كناخ ناملس بوزاق حبا یراونا ر ةبرت

 رپ هبرت یلموشروق بوروک رافک هل نرلقدلوا درم بولوا دیدق وروق بوق یلاعت
 یبیاهبفقاجم | بوغارب هام نیرلذادعمش راس و نیرلهجلاخ بوم | مدهنم نراونا
 بوروتک هبهملقیکی ی هدنناب هژینق رافکب ول آ یینصم لع لواالطملبا نوتل آ هرزوا
 فی رش راع هرزوا وبف یهدنسهروا هعلق بولوا حتف یخد یسهعلق کی ادخ دمه

 ۱۰۷4 هنس و هدعب یدنلوا عضو لوالاک هرزوا راولا رپ هبرت وب هني بونلوب
 ندنکلوا کیدلوا ییمعت اددحهنوا یسهملق هبرتوب هلینامرف كمبار ناخ دم ناطلس

 كس لماک یمزج رادام اواي فا عساو یدو حب لکشو نتم هدایز تاقکمب

 ها اغنابلت ةزاثج > 2 نب اج هدننا ۲ هعلق هدنسازغ واوتکس و : هل « پ [۱]
 س 4۵ ۰ س
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 لاغژغملق

 یرافک هلبلا غاص بوشتب هرفاک نسک نشابهدهکرعم نادیمو بوقلاق ندنرب هرک رب

 بولوا دروخ یثاب كزفاک عرروا لبا ادهش تشوم رب ءژفاک بوک ینشآ ندنتآ
 رب هنکیدتب گردد هدنوب ينوب هدنآ ینا بوریک هنجا رافک زسشاب دم ید ناه

 بوروک لاح و رافک ناه رزک بودا لاله یرافک هغدروا یاواب تشوم

 ناج رب ندرافک کراراروا جلق زر هرفاک ثازغ لج هحلوا لدبم هزرارف یرازق
 یدبولوا دريشیندكیورسخیلد یتنفز كد یلد هدلحم و ادخ تمکح  زالوتروق

 هدر رب ردارب ییا الح  رارولق بویلفاحوق ندوجو كکب "ورسخ بولک دم
 ترسمیارغ و الع هللاهخر ردنالدبابزا نایزاغهاکترایز الاخ کراردنوفدم

 عاتسا ندرلراستخا نزوک بولوا رضاخ هدکنح لوا یقانم ون هلتغالوا دهملا بيرق

 بناخ هللا نعراقفر هني بودیا توالت هتاف ءرلادهش وب هدعب كدا ریرحت بودیا
 ۱ بودیک تعاس:من هقرش

 لاغ زر هملق لزئم فاصوا

 بودراحتف اشایهارا لوبقم ندنلا هرفک مات یتسن شولبم هدنربصعناخ ناهلس
 ردهقنلپ كجوکر ب هشوک راج شلوا مقاوهنیمز یلغاد یسهسک | هدارحعساورپ الاح
 یتنصاخ اما یدالوا رسم كعا اشاع بوريك هنسهعلق بودیا ثکم .دنسارحآ

 هعلق وب مدا لاّوس ندرلنا ندنرتکدرتک راةنفر حالس رپ بولک یرلاخا هنمافا

 تان چ وا هقرش بناح هنب ندنا رایدید ردشابن یساضف راوتکس هدنتلایا هژیتق

 بودیک

 نان دنازرفن هفلق نکردیااشاع و ریسهدتعاسرب اغا :یضاخ یزدنکسا دس ٌةعلقو

 تودیا لواخ نماعط كیاغا رادزد بولوا هدامآ راقفر حااللس هه زونجوا

 هدکسک | ندتعاس رب هق رش بناح هنب ندامطی هدهعلق وب

 : -- ۶ یاج افزا ی و



 يل اوا

 ردا ناب ی رلهعلق نالوا هد رف راوش وک هععلق و

 و هماف)ندنآ ردن ك ءراو وف ( باغ هدنس هعلق) الوا

 N ..۱[۰] (قديد هعلق ) و

 داوش وق ٌةملق زکنا رپشُهَج لصفرد

 فمن هق رش بناج بوشلعادو هلی ابحا هج بولا رلقفر ندراوش وپق هدمب
 .. . كدلک تسار هناتسرانس ر هرجا یداو رازتح ردق لبم

 لاغ زر هعلق یادهش هاکت راز نان رد
 ۱۳ اما قدراو یقاتم هب دمع لد دیش هایزاز ) الوا

 نالا هرصاح یلاغ ژرغ ٌهملق و دم ید یزاغ و هکنوح هديا ریرحت نیقانم

 هديا هرزوا رافک هللا تکی كيب وا و رردحآ یتسوبق هعلق هرزوا رارافک

 یرام ردیزاع یارب نابروق زونه یدمش دم ید ردیا رلبزاغ هله هدک دید
 لدنابه هدنررلکدید هديا شاخرپ شاوص بوناویص هرافک هللا «الامب ندن | بولبق

 ۱3 دیر لتا نزا یارو نابووق نک وب رابزاتمربب ردیا د لد
 هرافکبوید تآ تازغهلج هرافک ءرشطندهملق بوید یا غؤاهرفاک ناه  ردیمارب

 ددعیدب قرق هرجا نیعلاهفرط مانب رادمان مان دمت ید ؟رارروا ید رواص رب

 نسهلکكلدح یزاغ رفاک رب بولوادپپش یخد دم یلدا ادختمکحبورآدقا یرفاک
 ورخ ید ناه نک رطی دولآ لاخ قیرش سشمن بولوا ادج ندنفن یسلک بوسک

 وب لد یدک یه هرب بوروک رس ین یدمم یلد هداغو نادیم لوا یشادقایا مان
 نسرطه هن هلبوپ ردلکد سومان. كدلوانابروق هناوب قح هدنمارب نابروق و نوک

 دم ید شملیسک یئاب یلاعت هللارماب ناه هد یدروتک کشاب رفاک هموق هریب
 ندید :پ 1
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OT ی ۱ ۲ از OT PEIN 

 راوش ویق شورا و

 هدسنکوا یسوبق رو رب هقرش پناح و . یرارابنا لالغ و یسهاخ هبج و یماج
 یعرجاما ردقو یرلانب راثآ یربغ ردراو یسهلق هاخ رتهم و یرسج ابصآ

 ردلکد م ولعم ردعدآ جاق

 شوراو هرشط شات

 یخد ون ینالوط ندمبم لکش هدنجما یعاطب [۱] شق رپ هداضف عساو رب
 ردراود لام و ناق قایا یللا لماک [۲] یلنیا كنيراود متخر هلود هقنالپ

 هتسارب هلبا رالاغزام مد راکسوم داس یک یهو انآ هل | راهم .ظع هبباط هدف رطیه

 رافک بودبا هرصاح لارق یدب هللا تارک ید غلق وب اردنا دن هو

 قدنخ و راو یمویق . . . هلح ردراشمتک رساخ و باخ بویمهلو رفظ الصا

 راکنخ هدهعلف ما الوا ردیارم . ۰۰ هل و ردرلهرطتق اما یرا رجب ھا

 : ماج

 1 ههو ردنارمسفم هسردم ددع کیا هلح و  ردیرلدحاسم هلع ادعام

 قیرط بابرا هاقاخ هدر ددع ییا هل و ردنارسپ هلو رک یک ددع

 ناخ ددع ... هله و ردنح تحار ماح ددع . . , هلخ و ردناشپرود

 قوس هروک هنیرهش هحرک رداتسزاز یوسراج ردق یللا هلح و ردنکجاوخ
 ردقو یناتسزازب رکراک نکل رونلوب تنه عاتمتمیقیذ هنیامآ ردزآ یسیناطلس
 د هلع وز ردیراهلم هرفک و ناملسمددع چ وا و. ردیملس هود د . هلح و
 هژرنتیراهار هاش هلح و ردراو یراوایوتروا هتح هردنش یناقوف و یناتح ددع

 ندنغوداوافیطل تیا یساوهو بآ و ردرارب یلقاطباریز . ردیلهشودندهتختیک ۰
 ندنناح ودم ردقوچ [۳] یرلناتب یلزوس نیبش و یلزوک لام و یراناریلد
 ۰... ردرومم یراب زاغ زارفا رم زابرس

 یرفناتن : پ[۳] یلنا : پ [۳] شبق : 1 . سی : پ []



 خان لوا

 ةملق و رافک یتح ردناتسرفاکهلح یسهبحان رداضق ها یللازوو . ردقلاداو و

 راشغا لوخد ههملف هرشط مالسا رک اسع بودیا كلنکشدهع نکشمروهلا ناما

 بولوا مظع كنج مرک امرک ید نوک چوا بونابق هيهعلق ما وب رافکهلح نکیا
 ندنغودلوا حتقف هلباجیلق یسهعلق ما بوریک ندناربغیت یرلرفاک هدایز ندکیدب
 سوبحم یوک محتف لواو ردا توالت یا لق ۂبطخ هعج یه یرلیضاق ره الاح

 صالخندکل بسا نسمهدناحالاحبوقح یرلریسادمم تما زواحتم ندکس ندهناخ
 ردشمالواه:هعلقرب ىلع كنجنالوا هدنون بودیا لقا نحتف هملقو رلراتخا شلوا

 یعالسالاخش" "ردراو یک اح چ وا نوا لج ردراوتساهملق نیم هک اقح رلرید

 ردراویرادرس یلوق یسیرحیکی ندونو یرادختکهایساما ردقوب یفارشالا بو
 یماغایلکوک و یمافا لشبو یساغآ رادزدویماغا بستم و ردقوب یرادرس یلوقوبق

 ناحوطیلری و نابجهبج یلریو[۱] ناسولوراموناتسبنعو لوقلوصو لوق عاصو

 كسب شیهلج هدءهرصاح نيح راو یراتارف هملق ددع ز» یتلآ و ردراو یرلاغآ

 یشابرامعهو ینیما رهشو یباغا رادجابو یماغا جارخو رولوا یرکسع روآ كنج
 ردرلماس« و فاعم نوجا یربمعت هعلق یسایاعر ددع كل آ و

 داوش وق همان لاکشا ناب رد

 کک هژنف ناه ردلغوا كتسهعلق هژرنف ناه ناما دس هعلف و مالک لصاح

 كنغاطب اما ررود[۲]شطی فایاترد یکیعابروق هدنجم | قاقاطب و قل راص قمت جف رب

 ر [۳] كوب قوح ردنا نایرج ندنجما قدنخ و ردهدنجا شق ره یوص

 كچوک رب رزکب «هژینف ناه ردلک هملق كوب یک هژیق اما ]٤[ ردایرد
 تجرد یمانب هلج, . ,ردشلوا مقاو هجالوط ندمبم لکش هجهبوا و . ردهمق
 تیا یسهعلق ما اما ردراصح هتنلپ رب منخر هلود رادام آراد یتبم هلبا رلاتنم

 ناخناماس و یرلهناخ زسهحاب قجاراد یوتروا هتم هردنش ردق زوحوا ردیعص

 لوبو : س « پ [۳] شمصاب : ط ء ك ءس ء ب [۲] ناتلورام : 4 [۱]

 ردایردرب ایوک نامه : 2[ ؛]
 هم A هی

 ی یک لو ت یک تب ی ےک نا تب نت شات عن نی سیا



 راوش هیق ٌهعلق

 شون ندنایح بآ وب هسییوزوق رب مدآ رب ؟راو ینوص تایح بآ هابوا اما روئلوا
 [1] ردلالز ءام مضاه طارفا رب هبت وبات ریفیجا هني ناسنا لوا نآ لوا هستیا

 نوباص الصا هغماقیب باوا رانلوا نک اس هدنلحاوسو ردقاربو الجم یک روللبو

 كرب ضایب هدنرلکدا لسغ نرافشراج ضایو ناتفحو نهریپ كيب هج بوسمروس

 هباشم هنسالا ناما کرونلوب رلتمیقیذ راجخا نوک انوک هدنرانکو رولوا یلاثم لک
 میام یربغو نالب بساو نادم ندیا شوتندراوک شوخ بآ وب رونلوب راشاط
 ردسهراب زو هدزوم ادخ تمکح . رولوا مسحو زیمس بودی شون ناوبحو

 نطالب ول رک ود لوا نکیا برق یلوک هژدفاما ردیاب بوس و هداتش ِتدش

 رب الصا یرامعط ؟ردراو [۷]تاضنج ناو یوا نکس مو ناتو لو

 هبهملفندهماق ردراو یرایک هراپ یللا قرقو ردلکد هباشم هنیرلبهام یرالوک كرايد

 و اما ردمارح نالی مدمموا اما رایدید ردجالوق یللا قمع رارروتک راوزوراج
 [۳ ]هدن زنکح برق یسهعاق راسکسهدنل وب نندو بودی نایرج هالا ءاشامیلا یغایا كنمربحم
 هدیرلقمل ابان وط هده ربح ون ندنغی دشی رق هیات وط رهن بودیارومع ندای رج هقناب یب

 هل نماغا مکصاخ هني بناج نیزا مالسلاو ردهربحم .تابح بآ مالک ةصالخ روئلوب

 هبورک تعاس [4] بولوا رکسع حالسرپ یرادقم كيب هل بونب ندنسهعلق ناپ وق
 ناتسنامایو ناتستخرد لماک تعاس" ۱۰ بوع ندنبرف راوسکش ٌهملق هني بوئود

 بودک هداف عساورپ ادخ دم ب وک ندرارب

 راوشوبف ني.ا یاج هملف ینمب راوتسا نیتم طابر فاصوا

 ناطلسیحناف اما ردلکد یو كتهننمک ینیئاب "ردکعد ۰ ۰ . هجزاحم ناسا

 هدنتلایا كن ژن ردنح اشاب ]°[ نوغیوطتسدب هدنځ راب ٩۱ هنسهدن ر صع ناملس

 . ناحبس ةدنام ناولا : ۵ [۲] ردلالز ءامر ماعط مضاه : ك . تارفالا : پ 1

 ( ناحبس ةدنامناولا ) هکمردبا نظ ] داحس هدام ناولا : پ . باحس هدام اولا : س

 . نوقوط:پ [۰] بولآ : پ [4] هدنزکجرف : ك [۳] [(م) ردقیلابدصقمو ردیرغود
 [ (م) ردررهد ( اشاپ نوشو یسیکب راکب نودب ) هدکلاملا تاقبط]

 سس ۶ ۵ سیب



 یلچ ایا
 رلءرزوا كمتيک هنب ررانک یبوص هبار بولوا عج هربیرپ یرارافک یخد كرلعالق

 هاج وک نهرادیهش ردقوب بولوا دیهش نهدیکی [1] شم بولک تسار هزین نکیا
 زسردک هنجما ناق هدناق هللا رلمدآ هج ردقوب زس كدلک یدمش هتشا هغ هخ بولآ

 هعلق هلح كحرو باوج ويد شود رافک یناهج كمتک ندنلوک نطالب كنقص
 یسهملق [۷] راویکش ورک بوبمریو اضر ةکمتک ندنلوب یلوک نیط الب هدیرلاغا
 عح زاو نیطالب ُهربحم هدلح وب اما قدلوا هدامآ بوریو رارق هکمتک هنیرافرط

 ۷ ودقافآ زوپعم ههاتتکنرقو ناتسراخ

 اونی خم اتو نیطال و هس ٤ و راج م نخر وم لوقب دق نیطالب ےظع ریش فاصوا

 تشدمدقم ندزمک نزاغوبزکدهرق نینرقلاوذ ردنکسا مکناغ راشمزایهبو
 هرف هحنراو هنائاهوک ات ناتسراحم هلو [۳] هالص یارحو قازا نوماهو غاحف

 [5] شمرارولوا طول هنیرلررب هدنزف روک كيدنو ]٤[ هزکد قا بولوا زکد
 هینودک ام ؟لوبمالسا کسا بوسک نزاغوب زکدهرق ردنکسا هلبا قحرما هکنوج
 بودیا قرن نرلرهش ]٦[ امد قو بودیاقرغ یمظع رهش لوا زکدهرق ردن رهش
 بولواناشیرپ هلم ناتسراحمو معرفو غاحبق تشد هرکصندقدلوا بصنم ءزکد قآ
 یزتهکر دار كنايدام نیاوقابهبد ردشلاق ءرجما ناتسراحم هدنامز لوا نبط الب هری وب

 هری وب الاح ردیخراوت هرفک دمتعمر شمزاب بیاحم هجنانوب ناسل هدنخمرات ناونا
 هرم رب هدرب هلحیم ررب هدنبرق یرلهعلق [۷] راوسونف و نابوفو هژینف نیطالب
 [۸] كس كسب یدرک ادرک بولوا عقاو یالوط هبرغ ندقرش کردبظع
 راهنبتم عالق نالوا روک ذم هدالاب هراب قرق هدنسهمبرا بناوج ردلم یدبقرق
 رب رحهرزوا یغودلوا نعروظنمرلهعلق روک ذ.یلامت هللاءاشناردراو رلهنصحنوصح و

 ,هتالص : ب [۳] راویلس : ك . راوتکس : پ [۲] شمت زو : ك  س « پ [۱]
 : 2 [4] [ (م) ردهدنلکش ( هنالص ) هدیوجم همصاب ] ( زسهطق ) : س . هتنالص : ك
 ونق :ط ك ° راوشونق : س [۷] افدق : ك[ ۲ ] شمرولوا : سس [ ۵ ] هزك دوا

 كس كس : ط [۸] راوس

 تی و تم



 را هعاق یهدنرادک ی وک نبطالب

 یرلوبق ههلفنکیا هدنددص ك.تک ورغود هیهبار رهن ندنراف رط یلوک نطالب بولآ
 ردق شوم ورح یزوب هڪ بولک رابزاغندیک هتح ندهعلقونوک ینود بولحآ

 هس زل شاب تازع هل . رابدلک هقبح ها یرادنهش یلغاب .هدنرزوا رلتآ .یرازابهش

 نوکو بک یرانک یلوک نیطالب یهالاو  رایدتیا لاوس ندنرالالمرپ لاوحاو رلیدشوا
 ید رافک ردق.[۱] كب یللاو هدر رافک كنب: ترود ردزکیرب كحهع كزس
 بورق یرانلاق ورک بوبللوق ندرآ .ثكمالسا رکسع هدنرانک ینوصهبار[۲ ]هدنرلتآ

 بلاغ هزب رافک راک رخآ .بودیا كنج وبا ر بولک تسارزب هنکولبرب  نکرربک

 هبهءلف ناجی یدمسش بودیآ حورحم یزعردقو بورف یمراتکی ردقوب بولک

 ک ادتاندنزاهعلق نیتمنالوا هدنزانکی لوک نیطالبار ز كمتکهلو لوا كنقص كدلك

 ...( كمش هعلق )و ( قونروبق كحوک ٌهعلف )و (هبروط ٌةعلق ) الوا ندهعلق پراص

 [۳]( سبئالق ةعلق ) و ( یرثوک ٌةعلق ) و (هسهیاط ُةماق)ندنآ ( لیحرام هعلق) و
 ( ]٤[ شاوراص مظع هعلق )ندنا راو یسهسلکرب لاثم هملق مظع شوراو هجو

 و ( هرتشس هعلق ) و ( كيوول ٌهعلق ) و [ه] ( ولاحم ُهملق ) و ( شادان ٌهعلق ) و
 یند[۸] ندننولساتیالوو ۰.۰ [۷] ( فورانح هماق ) و [1] ( شاو رانح ةملق )

 تعاس ٩ هنفرط قرشعیان هنغاحنس ناپوق هنو ( هجالسا هملق ) و (جوبط ٌهملق )
 لکبش هرزوا ریابرب ینیمز بولوا رظان هنیراذک ...رهنوب[4](نتساموط ةقنلپ) برف

 ییماح رب و یلوق زوبحوا و یرادزید و یویف رب و یلفدنخ هحالوط ندعبیم

 هنابوق هدنغاحنسس ناوه هنب ندنآ ردقوب یراتراع یربغ و یرازاباما بولوا

 رو یلفدنخ انب شاط یدادش سدسم لکش [۱۰] ( لوتز ةعلف ) ترق تعاس#غ

 تیافکو یرلهاخ فاکمو یراصح مد ص ددع زوحواویرادزیدو یلعماحر و یوبف

 هراپزوب هو ردقوبیراترابع یربغو یماح نکل راو یناخرو یرلناکد یرادقم

 شی.الق : 2 ء س چ پ [۳] هدیرلا : س . هدوربا : ]۲[  كل او : ب1

 قلاع:  .ولاخم : ب [۵] [ (م) ردهدئاکش (شاوراص) هدیوجم همصاب ] شارواص : ك [6]

 :۵ . ندنوولما : س [۸] نورانخ: پ . نورانح ,: ك < س [۷] شاورانح : ب [1]

 لوبود ك . لوتد :س .لوینذ :پآ۱۰]نتسامول : ك. نیتساموط : پ ]٩[ ندنوولشا



 يلچ ایلوا

 هرشط هل و ردقوخ یرلکیلد لاخزامو یرلوایمارشاماردق وب هدمرطاخ ردعدآ چاق

 [۱]هژینق یربو یسویق هیناطلس رظان ... بناح یرب ردراو یسویق چوا كنشوراو

 هلج و ردشنلوا ریرح هدالاب یرلعماح دجاسم ردیموبف [؟] نیک یرو یسوف

 ناشیورد ٌهکت ددعییا هلحو نابص بتکم ددع چ وا هلجو نالاع ةسردم ییا
 هرشط یرو یاج ناخ نامل هدهعلق چ یر« راو یاج ددع ییا هل و

 ویدردنیع :ازامردنوق هناخ یرفاسم ارز ردقوت یرلناخاما راو یماخ كب هدشوراو

 هلج و رارولوا نامهم هدرلنادناخ هجرللیب ناکدنورو هدنیآ یزاغ هل بونعاب ناخ
 ۰.۰. رددوجوم یشره هاما راو یرلهشاکدفرحلهاهحردقزون

 تمینغتیاغو ردقوح یرلءوبحو بوبح ندنغو.لوا فیطل یساوهوبآ الوا
 یرالوقرددحرمساریز رلرنک هبا ازغلمح راویرامدآ تسود بیرغ ندنغودلوا راید
 فورعم هلسا یرهدوک هلج رلزمرزک هدنوانا ناملاما ردرابزاغ وداپم نیا

 قجهصقو ریشفاح یرد امقبصو یعاباق راج یزمرقو [۳] سالو هلود یرد

 یرلطالتخایرن؟ | اریز راردیاماکت هجراجهلج رازملب هکروت قولقوج بویک باول
 ردراو یرلیزاغ یحاص لاح تعاجاو تنس لهاو یصم تیاخ اما ردبرلرافکراحم

 هل هحک ره ردراو یراربسا رافک یلرمد یغایا هدایز ندکم چوا هدرهش ویو
 یک ینادنز كنمهعلق [ه] سوغالبو ایوک راروقهنادنز یک هدهعلق [4] ما یرافک

 < تب ردراو یادیز محج هاح

 رانعالوف رارب رفت زوبحوا ندرلاغا هعلق حابصل |یلع بوتاپ هحنک رب هدهعلقوت

 [4][ [م] ردمالوا (لشی) هج.ذظ ]لسو : س [۳] تکش : ك [۲] یربت : ط [۱]
 هلجو) ی-ورغرد هحدظ .راو ی-هلک (یراربسا ) هرکوص لند (یراغک هلجو) هدنسهخن 3

 سوعالبو :ط (زم.هطق) :س .شوغالنو : 2 .شوغالپو:پ [۵1(م) ردیللوا(یرارسارافک

 بیم. ۷ ~~

 ی نم نت یا
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 ناي وق ةءاق

 انس هعلرا تناوب کن هعلقو ورد رلغاذ لقانا :براص :دضب ندنازنم-بّوط:تالتعاس

 یسهناخهبج فلکم و لمکم بولوا یرلپوط زعلاب [۱] ترفم هدنرلهلق نبتم تیاغ
 خا یری هشنک وا وبف و یراندب نادند رددوجوم یرلتامزاولو تامهمیهو

 رادام اراد كزات ٌهعلقوب رارردلاق هللا هرقم رلنابهدید ین رسج هحیک سه بولوا

 هردنشددع شا قروي هاه هدراصح نورد ؟ردعدآ زوبشا كس ییا یعرج

 قجاراد  تیاغ ردقوب یراهاب اما ردراو یراهناخ یناقوفو یناتحت یلوتروا هتخن
 دنفم زدهدهعلق ج یماح ناخ ناملس ردعماح ددع ترود هلجو زاو یرلتوس

 یب "یالا ندا ردحرفم یتماح اغا نسح 1 ردعماح مد هک دعم رصتحمو

 ندرانوی ردیناحبس هاکتعاط یعماح ماما یلحاص ندن ۲ ردهاکتدابع یلتیناحور یعماح
 ردراو یرلدجاسم هل بارحم ددعر نوا هلم هدهعلق نو و نوردنا ادعام

 ردیرلهاحمشوراو هرشط یژنک | اما ردراهرفکو یم هک یلآ نوا هجو

 نارد هملف شوراو هرشط لاا

 هریدنش یرلوا تاقردنا تاق هل ؟ ردمظع شوراورب هداضف عساو زود رب

 نبتم تاغ یفارطا كشوراو وب راو یرلتوس عساو یلهر ددعتم یلوتروا هتخت

 بیهمو ترفم هدنف رط رهبودبا هطاحامظع یورابر کردعدق ةقناپ هلودمخو خر
 شوراو رب هدامآ هللا یرلکلد لاغزام هدنرلکسرد یهدننکریهو ردرلو یراهماط

 رافک هللا تارک ردزوا اما ردزآ یلوق هروک هنمرج كنهملقو نکلا ردریک طابر
 ۱۰۷ عهنس یتح یدرلردنکر ساخو باخ بوکود یآ يیارب بودیا ه رصاحم هعلَ و

 هعلق وب بویلوا رداق هضمراپوق شاطرب بودیا هرصاح بولک رافک هن هدنحرات
 هت صوبا رابدتک ارحصب كس رسغوبو زسشاب بوراپوق نراشاب كرفاک یرلیزاغ
 رادام ارام قدنخ بولوا بعص یشوراو هربثط اما ردراو یرلیزاغ رادمانو رارب

 شوراووب امارازمکچ تبشخ و فوخالصایرلیزاغ ندنغودلوا وص قاطب بلر, بل
 ۱ یوم هو )نم( <

 حرز



 یر

 فنطل یساوهو بآ و یلحنابو یلغابرب هدمالسا تسد الاح بودیا انب ًاددح ةعلقوب
 چوا ردهقالب تح تاق چوا هدننماد قلحاغاو قلغاد یللوصحم یبهعلرا تاوحو

 هژینق ردهسلق یلرادزد ریو یلرف زویشب الاح بونلوا جنارخا هبهژبنق یلوق زوب

 ردر, ینهریزجدحرس رب ردق وب یراق احیریغ ندنتبا هژینقو یفلاداویو كنساشاپ
 رب كيهبمالسا عالفو یدیدسدسرپ زاتع هدتناصحو هدتناتم كمالسا دح رس الاح

 ماج ربو ناخ رو بتکم ربو هسردمرو یدحسم یباو یماحرب ردیدبلک مکحتسم

 یرفنادناخو یرازابیوسراحنی نمو رومعم ردقلوا راو یرلناکد یرادقم تیافک و
 بودک تعاس ... لابم هبغو هلاش هني ندن آ ردقوب

 نا ناوتسا هيط سن لا لا ترم فقاموا

 ندنفوخ ناخ ناماس ردناب تسن شولقم یسناب ردکعد ... هدراحم نال

 دمع ناظلاس یخدو بونارضوا هنغودقروق هدنخرات ۱۰۰۵ هنس راکرخآ بودا انب

 حتف ندشلا كنرفاک یلغوا یلنیرز اشاب میهاربا یزاغ تسدب هدنرصع كلا ناخ
 یتویام صاخ كنك بولوا ىم کی قاحنس هقشاب هدنتلایا هژبنق الاح ردشذلوا

AES zsکب یالا ردردق ۱ یراچ بابرا و ۱۳ یتماعز بابرا بولوا هخا  

 كيب چوا هل هللرکسع كئيکب هدازغ نیحو ردراو ینیشاب زویو یاب یرجو
 ردقوب یرلارق ةيحان "الصا کردینامنآ یاضق هلسهیپ ها یللازوب رولوا رکسع
 یرادرسیرحیکب نیدو و یر ادخبتک هایس اما ردق وب یبق و یتفم ردناتسرفاک هلمح

 هليا ناما هماق وب رلیرحیکی هرکربردق وب یرادربس یرجیکی یلوف وپ نکل ردراو

 هبا رایجهبج هدوا چوا الاح رازاموق یرجیکی الصا ههعلقو ندنرلکدرو هرفاک
 یرادجابو یستحمو ردراو یساغا یجوط هلبا راح وط هدوا ربو یساغا یجهبج

 ییا نواو لوق زویشبو یساغا رادزدو یماغا رامعمو. ینیما رهشو ینیما حارخو
 زود رب یلاکشا كنسهعلقو .... ندناعا ردراو یرلفارشا نابعا زوی هو ینلاغا

 نيته رب قاجا هبرغ بناج ردهعلق ما نیتم یانب شاط یدادش سم لکش هدرب
 ييا یسهسبرا باوجو ردقوب یسهلاوح الصا ردقلقاطب یقدنخ ردراو یسوف

 ی دا تم



 بودیا توالت فرش حتف یخد ربقح بورو نوتل آ شب هنیرامادخ عماج بولوا
 یاب چوا بورو هدايزیند یاپییا نوجا میدنلو هدنراتمسق تباتکو هدنراشیا هڪ

 ید كنابلک تاغ هلح بوریو یاب ررب یخد هعرلهلوک رفن ییاو مدلوا شما

 نادیشوءزج ترضح نادیهشهمشحرسو رارورپ و سپو رایزاغو رلادمش میخ بوکچ
 بودی هنیرافانق سک نھ بودیا توالت هضرش هحماف نوجراحور البرک تشد
 یکه صاج ناک نوک یت را ]دخ تمکج :.یدلوا نام اشو تین نکا هو

 لصاو همظعا ردص ین هتبلا بولک هیءهژینق هلبا تقی رش طخ اغا نسح یاب شاپ
 دارغلب [۱] یوتسا اغا کهصاخ بودبا هرواشم یناىعا هژینق هل هدک دید كدپا

 یخد راز هدنرکدد ردقو قیرط نیما یربغ ندمردشالوا همظعا ردص ندنتسوا

 بولوا ایهمو رضاح هلج

 زمکی فک ساغ یر هار ندب ا: هوا ریل یلوتسا نکو

 ردیا نابع و ناب یراقانق

 قیفر تکی ردق كيب هیاغا یصاخ بوشلعادو هلبا بابحا هلج هدهژینق الوا
 لاثم هبیلامث قرش بناجندهژبنق بولوا یخد مزب رکسع هدیزک ددع كسبو بورو
 تودارومعهدتعاس۸ یرالوک یلقاطبو یرلل و یل هرطاعو فوم ناتسعادو ناتسلکنح

 [۲] داو سکس نیتهدس علف فاصوا

 لارق [۳] شودنانیدرف ندنرالارق سورکنا یسیناب ردکعد ... هدراحم ناسل
 یزاغ مظعم رادرس هدنرصعثل ات ناخ دم ناطلس هدنشراا ۹ یحاف ردسانب

 هن هعلق ون هدنرضع ناخ دا ناطلس هدنګ رات ۱۰۲ هنس اما ردصحتف اشاب مهاربا

 قارحا اعلق وب نوجا نوسالوا نمأم" یاح هرلناملسم یخدرب بودیا البتسا رافک
 اشاب نسح [ < ]ورپ یحاصهرصاح هعق وهدننآ ۰. هتس هدعا بودیا رار ه رب تودیا

 بت :ط[ 4] شودنانندرم :ط«2 [۳] راوشکس :س«پ [۲] یلوتسوا :پ 1
 تا۳4



 یلچ ایلوا

 یروتوا ندزع نغالوق  زمکید2با لتق یتح زاملوا ریرحت هللا رلملقو ربعت هللا رللید
 كنيقش لوا یزب بودیا یاو ریک | یانع توق هزیکیزابو تسد هژبنف نایزاغ هله

 سکه ینسرلپ زاغهل بود زکیدصا هشرع زکحیلق بودباصالخ ندننتف ورکم

 هبهناخسدح مان هناخجرکو هرلن ادنزهللا باسخ یرلرسا هلح بولآ رفاسم هنسهاخ
 ینلقآ زو یا ابحص هللالراب دص بود نوساوا یلتوق ا رک بوب وق

 راتسودیضعب وید كمرو زوجواناه رس شمرشود راادوق راربو رلاظف یبا بودا
 قوس یزمتمینغ لام عی حابصلایلع هدعب رلیدتیا ردقت نیرلاہب كرلنادوق ربسا

 یرغو یرارگو جسلقو یرلباوئا و یراتآو یراءهرفک هل بوراقبح هییاطاس
 یدلوا ماع هدنوک شب بودبا تخورف تمیقیذ طاربق« طارق یرلاشا نوک انوک

 یسادعامهنوتل ازویرشب زیرلهرفک شبو هنوتلآ رکی زمرل_فاک سآرشب نام ارز
 هیاشاب هرزوا نوناق یربسا هناد نوا بولوا تخورف هنو آ زو رحوا رشکیا
 ردیربسا هاشداپ ولتداعس ننادوبققارب کیاو یدک زحعازن یلبخ اما كدرو كي جنب

 ییادوا امارلیدلآ ود ردنوناق راکرخآ كدا عاز یبخ یخد نوجا كنا ریل آ ود

 ]٩[ ربخالا هلوایلاب یام یدیا راو زعدیما وید راک نوتلآ كم رانوا هدرلنادوق
 زوي كب زکس نوا هل زمکیدنا تخورف ادعام ندرلنو كدتا نبع ضاحتا بوبد

 ناتلوا لتقو نراررض كنهلوا بیا تف حلقو تآ بولوا نوتلآ شعلآ

 شورغ رقرق هرکص ندا بوراقبج نرلترجا لزغالوق رف کیا یریغ ندرغالوق
 نوجآ رانابرفو [۲] یرلذاوساپ كنسوبق کیا كنهژنق شور نواو نوجا ارقف
 نوجا یماولح كرلاد شو یرانابرق كرلادمش نطای هرزوا یراراوبد یسههلق هزنقو
 كارم رلپزاغ یلءراب ددعزکسنوا ندزبو نوحبساقول كرانالوا دهش رف زکس مزبو

 شور ... بوراقح نداتروا هل یرلفورصمو جرخ روک ذم نوحبساهب مهره

 یاب هدنعماح ثااتناخدم ناطلس هني بواک هربر نک شادراقهلح باکتف ندنهیدقح

 نام هح نوتلآ ۳ کر ناشتقلم نوح قوی كس هل رتفد كربقح هجر ارپ

 یمأتمم هدهسیآ ررح ود ( ربخالا هوا اب یام ) هلو به هدنغوچ كاخف [۱]
 یرلباو[ ۲1(م)رویمه زکب هثیش ر هدوب هکردشاز ای هدنلکش (یلاءام)هدهخسن رب زیکل اب رویمهلیشالک |

 سس ات



 نا وو شه یا ین یا یی تا تک شیفت

 ین بل نت ی سا ی تی تا و ی ی فو سس نا تا زنی زا نو تن ن
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 رام وق ةعلق

 همظعا ریزو بوریدنب هرلتآ لولحم ید نسیلآ كونب بولک هقج ندنامروا یخد
 بوردلود هراابروط هربی رب هلاراقارپوط بویص نسل یرلهلک زمکجهروتک

 ردیانأسب یمن دتک هب ه شف HE كنسەجملاىذەام ۱۰۷۶ هنس

 هلق بولآ هفرط لوص یل وک نیطالب هقرش بناج ندنرابنک هبار ره الوا

 [۲]رتنی یسلاو هژدق بودک زعرازغالوف هنیرللو راوشوبق علقو [۱] راوسکبس
 یراارکسع:یلدح رسوراناتمزبو :قضن .كنل وق. ءلینق وینا دج تک و یرکعا اش اب نج
 بو رو یراهلک رفاک ررب هنیرللا كرارفاک نالوا ربسا بولوا پوط ندرب رب هلم

 بودیک نوکلوا

 راموم ل

 تمس هس حابصلا ىلع یت را بوط هرزوا تربص هدنجما غادرب هدننس هل اقم

 هتنعاس بو زاغاد ینامرواو ناباخ كس هڪ بودک هف رش

 هم وه لب

 تیاغ هحکرب هدنآ ردشملغی یل اما ردریاب یلقارپوط مت عرب هدارح عساورب
 [۳] هنتسوا ك راق رص هناد ررب نرلهلکر فاک عم رحسلا یلعیقرا ںوتی هرزوا كرادټ

 نلجأخو قراردلاحنرلهتیمورتو نراوروبونرالوواد هرارفاکو بودیا یلاکشهزین شیارآ
 هلا مظع یالآر كرەدي| قلنامداشو كلنش مظعرب قرهریدجآ ینشآ شاب نرلفارب

 كنلل هژدنف هله هحنل وا لخاد هرهش ندنفرط یسهعلف قلقار وط هب و ژینق هعلق لزم

 ی رانامداشبوط یاب مهمل ۰ ەژىنقەجوق بوقبح ه هزلاقتسا یراناوج وری و ادکو یاب

 مکیدنلوا روحو رورس یالا y3 یدلاق هدنجا دورگ اب راوردنمس ع بولوا

 هنشاب : 2[ ۳1 ربش كز رمتن ئ هري : ب [۲] رزاوسلس IEF نوا ونک : س [۱]



 دس

 یلچ ایلوا
u 

 سس

 هب هدم لدتا عت بولاق هدنربح ملاع نمهلخ هدنرلکدید زسشهزو یرفاک كدروک

 نالوالولح یرلبابسا راسو بوری و راتآ ءرلنلوا دهش یرلتآ بوظن یزعراک ر

 یرللوواد هج بوتاج قاروق هلوق لوق یراربسا هل و بودا لیمح ءرلتآ
 ینامداش بوقاد هنیزازاغوب كررافک هل یرلقاربب یلجاخو یرلان روو هتیمروتو
 ( رکیدیاشامن تمکح ) نکر دک هغبناجتعاسییا بوراو هنیزانک هیاررهن هلطا
 هل زع رلادش مز و یرلشل تآ ویرلشل رافک و رلت آ ح ورحم هرجا رانامروا كدروک یآ

 شمافلوا نفد هرجا رانامرواو قوب یرصح دح کراو ردقلوا یرلرازع هزات

 نوخ ادمش زو هڪ راشقوص هنیرلزغآ بولسک یفرلاحو یرلزک ذهلح هلزع رلادهش

 یرلیا بودیا بحمآ وید ردمظع یاشاعهنوب ملاح هرب رلرطب هژاتورت بولو! دولآ
 هڪ وید كلآ یزب هنقشع زکنید نامادحمتما ءربب ندنجا رلنامروا زاه نکردک

 رلمدآ هرب بوقلاق هرزوا غاا مدا کیا بورا یرلیا ید رلز رلیدتا دایرف رلمدا

 كديا ىلاشاپ دم یحروک رب یفللاو یدتیا ران آ هدک دید رسرلشن هدنو ردلاحهوب

 شب بوصاب هدلح وب یزب رافک نکردک هدهخرح هللا اشاب لعاسا یریزو نیدوب
 هدرلغادوب ردنوک چوا قدشاق بولوزوب هرق هرق یزب رفاک بولوا كنج لماک تعاس

 كمتک هنفرط رکسع [۱] كنيفاص بوليرق رلمدآ و راتاناویحو رلتآ هلج ندقلجآ
 هع ولت واهوا مدآ رب هرشط ندودروا ردشلاق ههللا یرلشیا ندنفلفوح رفاکو ندقلتق

 ردق ویو تآ ردقویو لام ردقو یدنالو یخد زب هدنرلکدید ردرلکد رداق هغامقح

 ید زعرلنعالوف نلاق رف کیا دا تروشم بولک هریر مهل راو زعرلریسا
 هدنبلا ینیقحاق كنیرارفاک راموق زمغیدرقو ارز رلیدمرو اضر هکمتک هیودروا
 یرانادویق یلشاب [۲] یللب كوبب نالوا ریساوب هلا رکسع مظع نراب او نوکب ای
 هبهژینف هلیغآ زکوزوب ناه كلك رلرلآ زمکوا بولک نوجما قامراتروق ندزکلا
 هل هدنرلکدید هديا دجههللا بوقبج هتمالس لهروتک ندلو ها یربغ رب یزبس

 مدآ ترود نکرتود ورک بودیا توالت هحناف بوید لوقمم فرط فرط زعیراقفر
 یلت نچ [۲] كولوا غاص : پ . كولوا قام : س [۱]

 اهم یا نت تن کن
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 كنح هديرانکه بار

 یزبسو مدلآ ماقتنا ندرارفاکو هلزکبس كزس هللدا مدتبا ربخ ود ردراکروت

 رارافک یدعا هدکدید یدرک هلا رلربسا نادویق ردقوب بوبوق هنباوت ازغ ردقو

 زعرلزوغالوق رفت کیا ناه « یرابتمکح » نسردبال هنسیغنق زی زوغالوق هليا
 [۱] قودناح لغواقودناح هرم كدلواربساهرفاک راموفنامزه نس رفاکه رب رلیدتیا

 هبهژینق نس هله بودیا ربخ بوجاق هرفاک بو وق هباخ هدنجما كرلبزاغ ردقوبیزب

 [۳]یلابناصرانات ناه نکرروکوت هنیزوب كزوغالوفیندرانآ ويد [۲] هلوا نسزگ
 یسهلک كزوغالوق «سیا یدروا جلبفرب هب بولوا ییک رک ندننای كزوغالبق
 كعد ادخ دم یخدو رایدّسا دنسب ود هللا كرابدص رای زاغ ههه بوشود هنادىم

 یسیرب بولوارسم انعییا هدازعوب یخد هریقحوب (یر لضفنم اذه) اما ردیبع

 تکبقرق بولوا دیش ۳ ید نو طسع مز اما هللا مد فسیسیر و هللا قوا

 بورواهجاغارب ییودنک هلا یا نکراوق یرفاکی خد زعدیکیر و یدیا حورحم یخد

 هنیرارب بولوا دیهش ید زعرلتآ زوقط ندموشروقو یدلوا دیهش یسودنکو ینا
 اما یدرک تدبنغ یرلتآ راحم سار زوجواو یرلتآ انطق شب شم زوب ندرافک

 دنبو دق یرافک هلمج ید زب یدیا یرلرک | یلنائعو یرلتآ ناملسم راتآ هج
 بولآ نراحالسو یرارگءلج هدنرللبو بویص نراشل كراءرفکنالوا درو بودیا
 هاب زیراقففر زمغیدقارب زیراکرت هلعانغ كام هح بودا نفد ءدنآ زعراادمشو
 هللا یهالاو یدتیا زلف آ هدک دید كدشمهعا هش ود كيد هللا هللا هزبس هر بولک

 لقراص لشی ییا نوا ور ندهوننف ورک كادروک یا یدلوا یتمکح كنالامت

 هرات آ نالیک راشمتفراص نراجوا كنبراقراص لبشی هدنرادرا مهو هدنکوا مه

 هل اما مامار شب هرطق كوببرپ ولقراص ءایسو یلزوب یصیرب هدنرلجما راشم
 بوزوب یرفاک هزککیساج هللا هللا بولک هزم ناه ءایس یمسهمزجو یرثبایسا
 رلیدرغاجنداآ هلا یشک یکیانوا ندلکوک و ناح هرک ر رلنآ بوبد هنیزکیشود هیهژینق
 ید رزه یسیرع رایدقک یرضود هزر ارم ییا نوا لوا قدر فر
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 یک بو

 هتلاقم لاخ یردق زو هكرانسک اخ رافک هددحاو نآ. ادخ ده بو شیرک هرانآ

 نکردیا وهوه هزب رافک کهدنتل آ قارباب یوام کهدزقرط لوص لاحرد بوشود
 ناحو ندلذ نورد هزکرب ید دلتآ هدرامدآ رمیدقارب هدنناب رابایسا هدیرک ناه

 ید كکروت یاه راد رافک ناه هجردلوب اهر هنسادص ید كنابلک ندلکوک

 بولق یرای یراب تمکح نکر اجاق بوروحزو رافک هلج بود رولک یدادما

 هدرلیزاغ نالوا هدهاکنش ناه نکردیارارف هرزوا رکسع زمغیدیوق هبوصو امدقم

 رافک بولک ناج هزات ءنمهلمج ناه رلیدشی رک بولآ نیرلکوا كرفاک بوبد هللا هلا
 هدننیبام لرکسع [۱] کیا نالوا هدوصوب هلا مزب بونود هبورک هني هلللوه ناح
 ادخ دج بوردنود هنومیم شلووط هبوط یرافک هداضف رادیا تا لوا بولاق

 كے هار رحت هرزوا یقوام یرمازغوب رکاو قدلوا رازب هربق هووف یرارافک

 زومش) بودیا مظع شاخرپ شاوص لماک تعاس ترد لصاما رولوا باتک دلجمرب

 لجاماج [۲] ندزادنا غيت بویالوتروق ناح الصا ندرافک هدا ددع یا ناسکس
 جواقرفزوشبو رلیدلوا ریعس شوهدم تسم نکیاشوخرس یسهلج بودیا شون

 لیخر,ناه هدن راقدلوارجشزدنبربسا یرانادوبق ددعزکسو یرلانطق رار یلتآ ردق
 بوروک یزع زوغالوف ندیارارف هحبیک مزو هدیزکس كنيرلنادوق رفاک ندهفاسم

 هزوغالوف بوید [۳) « هینامهصاپ تسکش موصابو هتقهروف نادکشن هرب » هجراجم
 كلوا هنسهملقراموق زوغالوق نوملم رکم كدتبا لاّوس ندرلربسا یدرلرکوس

 رلربسا نکیدربتک یرارفاک ود كقلاق رولک یرکسع كروت رادلام ردقو بوراو

 رارف هحیک هلزعرلزوغالوق وشراق هنیزوب ككرافک ناه « هیرغ یاشاع » هحنلیوس
 رارکتب رارکت بوروکوت هننزوب كزوغالق رلربسا رافک هل بودربتک یتهدیا

 یالآ رب هکمدروک یزس رایزاغ یمللاو ریدهن زوغالوق هرکوب رلیدتیا راهظبلغ موتش
 هرلرفاکوب هتشيا نب ردتمبنغ تصرف هرم زسرلتکب لناح نالسراوناق یرللوقیرللا

 قجءهزآ بوید مالآ ماقتنا هلرایزاغوب ندرلرفاکوب بودا سبح بولوا رسا

 رب كرلهخن لج و [۳] [۸] ردیللوا (ندرادبا) یبیرغود هغ [۲] یتا : ك [۱]
 (م)رد زسهطه هدنحاق



 كدح هدیرانک هار

 هلباکنرف كنفوتو كنل یک و هتلابویدمم روتاص لادبوشالالح هله بودي اكر نرلکنت
 نلوف رب بولوا لوص یرو عاص یر, بودا رکسع لوق چ وا بولوا هدامآ

 نی اهن : ناص تنو حتقو [۲] ییادما میظع كنج نابرد

 یرللبهص تآ و یرللووادو یرلورو هتیم ورو كرفاکور ندنرانک هباررهن ناه

 یرایارلن آ بوردنوکحاللسرپ یحاقراج تکی یللا زوبجوا یرلیا یعندزازب یدادیشا
 قایابولوا ید پوط یخدرلز لاحرد یدراب هدیرابالآ رافک ناه هدنراکدتک
 زیهدهمنا تئارق هلبا نالا شوخ توص ینیرش حتف ریقح اما زهدهمتک ورلیا قایا

 زو هدنساقراح یرلیا ید كرفاک یدشلقاب هرفاک زعراج هخراح مزب هدلحم لوا

 کیا هدنتلآ قاریاب ریرح یوامرب هدفرط غاصو راو یبیلکشفوت نایاپ یرادقم

 هملشیا زود رزو یلحاخ نوتلارب هدلوف لوصو راو قاجحما یرلرفاک یرادقم زوب

 یرلقانویو یرلتکی كاپ تیاغ اما راو یرفاک یللا زوی ًاسابق هدنتلآ رکیپ یر
 زهدنجما كازودو قلحاغا كريس رب یرکشل كرلنآ و رکسع مزب ادخ دم اما راو

 یرفاک رایزاغ ردراو یرلوصوب اما كدمکح تبشخو فوخ وید راشا زعراتآ

 كن یرلبجاخ راج كران آ و اخراج مزب نکیا هدلاحوب کنوح كدشلربخ ورد لیاموق ۱

 هباخراچ اخراج بولوا قرص لاد یرایلتآ كرافک هجتآ موشروق یاب رب یرانایإ ۱
 رافک هل. ناه لاحرد رلیدتوط زو کلک هزب بویایاد کنج اخراج مزب بوشیرک 3

 [۳]نمالباکردزآ كپرافکر اپ زاغهریپ مدتیاربقح ناهرایدناچهزب بولوا یبوط زوموط
 هل ادخ تمظع هحشدیا رلدایرف ويد هديا وهرب هرفاک بورغاح هللا هلا ردینوک

 یلغادتیاغ اریز یدتیا كان لولو یراکوکویرلرب یسادص هللا هللا كمدآ زوبشب كيب

 که دالا قاریاب یزمربق بولوا یدحم روتاصلاد نم ناه یدیارلری یلجاغاو
 هدرازب هلمح ربو هرازب ران | موشروق یاب بوشتصلوا كنجرد بود هللا هللا هرافک
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 یلچ.ایلوا

 بودیا هظحالم رلءدساف راکفاوماهوا هنوک هج بوید یدتک یعکعد رویلک رامدآ
 حج

 لوص بو وروک ینوص هبار مظع ره هنبنکر دیک بولوا راوس هزعرلتآ .ح الس رپ
 بایس كمالسا کم و یدردیا نایرج راونوحبح ندتحر ناراب علبم ندزمرط

 هدنجا رلبدنکو د راهاخسدس و رلهود و یدرلرطاب هدر یرلرطاق و تآ و لاقا و

 ۱ تفلکم شلوروفو هاکنور ابو هاکرخ و همخو قزرولامو بابا اماقدالشاب کمتک

 دنیا روماج هلیناوا خبطم تالآ و یرلهنوا یراقد صو راک ر چ. شمنشود
 جاز و جا هدنایحا یمیمک بولوا رامدآ هتسخ زوب هچ و رطی بولوا لامر لاعبا
 مزب وب یراع زعزتت | :هدمزب اما ردنیقب مالا یودروا لب .رطای بویلک |

 هدلیللافصا بودنک هجنراتک هبار رې هجنکلوانوکلوا هراجه بوبلاق زی رکجهب
 بوقلاق هدصفاشتقو قدناب بووق رللووارف «صهعبرا بناوج بوردسک م هرلتآ

 لزمنغالوق ناحق هحیک نود كدروک ینآ هدلح یغودقج یو قارزم رب نوک

 قلوتشوم رلیزاغ هزبب بولک قارهیولوصراحراح شمشودهنینیو, تآ ورب ندنعوکوا
 هدقاریپ یهو رویلک رافک قاربب کیا كولوا شانرضاح ردینوک [۱] نمالبدک نوکب
 هلویوب ردیرلرفاک انطق [۲]قانویو رارب هلج اما راو قاجحن آ رفاک زوب رشکیا مدناریس
 بودیا ربخ هرفاک زیر نعالوقوب بودیا هرواشم بولک هربب ر هل یخد ز' رارولک
 هرکض)هنک نشاب زغالوفوش كلک یبهع برر و هخشن وید یدرتک رفاک هزعرزوا

 یورو تطرف زب هزعلابررک |بویهریواضر ریقح هدن رلکدید ل هر وک هسرولوا شيا هن

 هدمکیدندزرهدیا لتقندن | یزعنغالوق بولآ ربخ ندرلوس |هتلاقاسرازو یرفاک
 ی هدن رلکدبد ەدىك هبهژنق ناه كلك نه ر تولد ل وقعم فرط فرط

 ناه مالشارکتع و كدعا كنج ردق ینلار ولدمروک رفاک یخد رلمدآ هرب ردبا

 لب نع ود ززدیآ كنج هحنلبرق نهج یرورضلاب ناه قدالآ ربخ رب نکیا

 یز رابه هلح و بوروالا هنزع مالک و هحببلق و هکعآ و هزوط بودیا هللات مسقو
 ك ريقح هبارلهدآ شالق یتآ زارببوقءربپ رب نم هل یز راباوثا و قلرومغی هدیکرت و

 رزورز لزیزلتآ هلجرایزاغ لتآ تلاص ددع زوب ترود كيب هلخبوقنرلمالغ

 ناو: سر او ۵ [۲] :زومالرک : ك [۱]
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 راوشو هعاق

 رومغی رب یی هحناک هتنلآ هعلق وب زب اما رلیدتک بودیا رارف هرلغاد هلم رافک
 قدلوا صالخ بورک ههسنک قرح رب ندنفیدالوآ زعامرد کمتک مکیدنود تمر

 لووارق بوق هلمرامادخ هنفلکاح كرد رصب هلفغلالع یزب رافک کلب اما

 تآ اما نشو شک وق تولک مالسا رک انع مدقم ندزب هنتل | هلق و مدردهزوک

 هع و هود راطق رب یتح "یدیا زملع. ندنشل یرارغص نانک بوطو هودو رطاق و

 نالکشملسک ندنامرد و یدرلرزک یرسرسهدنجما زانامروارلتآ و" زارطاق واطق

 رل[۱] هقودنص تیس و زا ریداح و رارازخ بوک هلبرلرک | هدرلنامروا سابقس رلتآ
 راروماج شمالآ هسمک الصا بوطی هدر رامرات رلبایسا ساقی و دح ین هرجا

 هل رلتا شلق شلوا شملشوق و هاب راکوت یررلبرع هناخهبچ و نشلاق هوا هدنجا

 هام رکم كدنا ساف یدلزوب [۲] یرکشعز یتح راررود شلاق هدنحما رانامروا

 كنحمودردمالآ و ندنترثک كتحرناراب و ندفلحآ تاماوبح عم و مالسا رک اسع
 بیرق هماشخا هدتعاس شب ندنآ راشهتک هبناح رب بوغارب نرالامهلح .ندنترفو

 راوشو هملق فاصوا

 شما حتف مظعا ردص شا هملق نیتم هدنمکح لاعف دب لاض ارق یخو وب

 یراریدانبریکراک قاحن شا قارحا نسهملق و شمردنوک هبهژینقنسهناخ هبج هلج
 رالوارق هزفارطا بوریک هرجا قلنامروارب [۳] بودیک لہس ندنتل | هعلق وب شلاق
 قلجاغآ وقلزاص تیاغ اما قدطایبوس ماعطرلز و بوصآ هرات هرکصادزمدوق

 هیادخاما كدلک هدهحبک کیا نوک کیا هلع وب ندهژینقو زاملوا ربیع 4یدیا نابایخ

 ندءهژنق قدقلاق بولوا حابص ندنآ ردشمهمربک وخحتوا الصا هزعرانیع ردنابع
 زکقیفرر وا هرب رورود یسیکیا شماقیسیرب كنغالوق قاشورغ رزوطوا زمدنود
 ضل هدکدید یدتک زیکلای «غالوالووارقهجنا هبیراپاكدنا لاوس ورد یدلوا هج

 شمل آلام ندهتح یالآ رب یدتک هکما یعربخ هزفاک اي .بوشود هبهمش و كش
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 جاو

 زاو واشآهفاق فاصوا

 هعلق ون اما ردشهلوا فصو نکردک هنسهتخ نالا هدالاب یحد و قدی هدننلآ
 نایاع هعلق ما کشاب ندنوو یدرطب هدر باسو بارخا فولوا رانلاب قارحا ید

 ندنآ یدیا

 راورک !نیتم علق شاتس

 كلراساح الاخ بودنا المتسا راحیف رافک هب بولوا حق هدیاخ نایلس رصع

 هرطبولوا انب یدادش هشوک اج هرزوا یلاعهتشپرب یسهعلق جا هدنسوحنم مکح

 نرلپوطو یسهناخ هبج هلج بودیاحتف مظعا ردص شعا قیتع هقنالپ نیتم یشوراو
 نوا هدهعلق بارخ و یزاب تمکح شا قارحا ةعلق بوردنوک :نسهعلق هزنق

 راو یرالام نوفدع ,هرختا» یراونف هدنراوا نالوا قارحا رکم قالو رافک هناد

 .دررلوبق هی بولوا ریجشز دنب ربسا بوریو هلا نرانابیرک نکرراقج نرلبایسا شما
 رخ ندمالسا رکسع هراهرفک وب بودیا ادیپ تمینغ رفاو بورداوب یرللام نالوا
 رهنسهملق[۱] ان هنسهماققینای بوک ینهبار بودک هجنرانک كنار رہن قدروص
 .هدنرکدرو رخ. وید یدلاق قازوا یرکسع كروت كوب هزبس اما رلرتسا كمتک

 یاب قایا هزب رارفاک وا اریز قدوقل آ نغالوق ینسیرب بوروا نرلنوب كنيزوقط
 بودک نوکلوا یدرولوا

 [۲] راوکک ةملق فاصوا

 بورواهشتآ نکردیک هنتیالو ناما هدالابیند وب ؛رلریدیندراونیک و راو دنک
 ما زونه هلیغالوا هدنمکح راساج اما ردشلوا ریرحت الصفم زمغیدلآ نعیانغ لام

 [۳] ررب ندنسوبق نر وا كنهعلق بوروک یزب شمالغاب هراا رافک ینسهعلق

 لبا [ن] راونک : ك < س « ب [۲] (ع)۷ب : ۵ [۱]
 هتسس ۳ ۳۳ص



 تو ات شید نت سا یی تن فا تر 7 ی ا .

 ا U GASES aE ناسا و و آی ۹۱ و ل

 كرك ۱ ةعلق

 فلک اویل النام

 قاقاطب تعاس یدپ بوک | لیجنلایلع, هبرغ بناج هنبندنآ ردروطسم هدالاب
 نمل هرزوا یرادیک اتوهبنت كزمرازغالوف بولوارازیبندزم راناج ندمتک هدنجا

 لرهدنک بولوا هدامآ حالسرپ

 [۱] هددص هاو و ص وا

 ندددعل هفاسم همان و نک راک هل رغ راراسا ههم یدمند هلدتا ےک هد آ

 هحم الاح دلدنااشاع بوداتکم هدناب یدمشاما دنا شعاب هدنجما رلغاد بورو

 هدنسهعلق ما بولوا عقاو [۲] هدادف غساو زودر ید و رود دتنحت ناراتاخ
 یردوت اتشاب لنعاسا یرزو ندو راو یستع هسنک عنصم یانیرب لاثم هعلقهنب

 ساپاپهلخ بولواتسقلدم اوهردنا یراراویدورذ ك.هینک هابراساپهلح بوتآ هلال

 قزق هرجا هعلق ون و یدرطب هدرب یرارادس هشال كنبرلء رفت نانهرو قلرطب و

 هله نرلب وطو یس اخ هج كن هعلق بودبا صالخ نسهلحو بول و رسا د تماددع

 لدار ادخ"تکعت [۳] هدقلناربووو رافال هر یش هعلق بوردنوک 4 هو

 دانعبومریو باوج ةلاوس هدک دنا لاوت ویو یدتک هبناحه مالسا رک اتع بوتود

 لوب نکردک بوک ندنآ یقدقارب نرادم ةشال بوروا نئوپ نوجیکیدتیا
 یمندکل هتسخت مدآ ر هدنما قدلو یرداح مالا کک شلوروف رپ هرزوا

 رک اع كدابندنآ شعب رالاقجو رایکلتنرافالوقو ننروب شااقشلوا یمندقلجآ
 ك رکج نرهق یسانع ود رد ویسایرد روماح كلع لوایندراز و شمکح بار طضارفا و مالسا

 كيو دره هملف فاصوا

 نارذهملق كنوک رب هدامکح یارو شورکنا الت بودیا تعاطا هاغ قا
 ندنآ یدا نایاع ندراوتسا روسو هعلف زمغیدارغوا مان [ع] كشوک

 كسوک :ك [4] هدکلهنارو : تب [۳] هدارمم ك [۲] ەرە :2  ط ء س [۱]



 ىلج ایا وا

 ندتروا هحقشاب هرتکدبعو اما رلیذلوا ورم تازغ هج بوشود هصح شورع

 ریقح بورو رازق یلزوک نالا سأر چواو هلوک ییاو تآ یتل آ و نوتلآ زوحوا

 بوق تناما هیانآ یلع رودوب ی اغا یرجیکی نرلاهب بودیا تخورف یرلنآ یخد
 ندیاح هل اما دنا تعزع کتک هربص یدرا مظعا ردص مالسا رک اسع هاج

 تآ هشورع رد هرجا هژینق زاکر خآ بودا هرواشم هاساعا هژینف وند كستک

 شلا ناوارف لام بوتود نرالو دحرم رر, زیره بوک هزعاح قالا یرلب

 بولوارابکبسو تلاصوحالس رددعزویشب كيب هل هلمز بودیک هفرط ررب رایزاغ
 هروتپو هتج هرک هراب شياو رلب لوب هناد چوا هشورغ رزوطوا ندیلهژدق
 نیر تآ هناد رشیکیا هزعراکرتو بوتود نغالوق یراتکی شمطرویو شمشا
 یحنادعینجوا كنسهحح ایذءام ۱۰۷6 هنس حابصلایلع بویلغاب [۱] هزع رلغاح

 بوقجهبع بناج ندهژینق بولوا قح لکوت بوشلعادو هلینایعا هژینق عی ینوک
 بوک رلغابو رلغاد بودرکس نوکلوا بودیا هجوت هنفرط مالسا رکاسع

 راموتهعلف فاصوا

 ردصاخثرللارق هدنکخیزاساج هحم الا نکشاوا تف هدنرصع ناخ ناملس

 بولواهقنالب هعلق نام یشوراو هرشطو رکراک یراضح جا هدر عفت ی رب ینهعلق

 نکرکود علق یی مظعا ردص مظعم ةعلقرب قلقاطبو قلزاص یفاص یسهمبرا بناوج
 هناخهبج عج بودیا تراغ نعانغ لام بولا هاوخات هاوخ هعلقو یرکسع ندوب

 یراصح | قا بولوارارتءهرب هسٍاهعاقوب بوردنوک هیهژینق نراکتفوتو پوطو
 اشملادعب بوردسک مع هرات آ هدناتسبارخویدزب_سشالق یرلهسینک زکر اک ییارو

 حابصلایلعات بودک

 هزعرظاچ : ك 1
 تا او تن
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 نوچبچ عاق

 [۱] نوحچ هعلق

 ندن آ كدنا روبع بولوا نايات ندهدیمب ةفاسم یلیخ رب

 ۲] ۵ >۵ صع هملق

 هاف 3 عقاو هدر رودر i یلغوا نرر ی یراساح هحع لاح

 هقرش بناح هنب ندا قدنای هدنجما رلغاد بونیروک ندهفاسم لیخر ردقبتع

 كيك أ لف لزلم

 ر, هدنراغاد كنهعلقوي هن كدیا شمام راکش بوارغوا مدقم نوک چاقرب

 بودنا روبع رلغاد یلئاقلابو رانامروا پراص هۆرش فاح هنب ندنآ بوطب هحک

 راموف ةعلف ل

 بوک یارخ هملق یی ندن آ قدناب هتحار باوخ هدراغاد هنب بوع یارخ

 [۳] هژنف هماف لزم

 مظعیالآ رب هلعانغ لامریساردقوب هبهماقوب هیضرالاو ةيوابسلا تاف الآنم هللا ظفح
 هباشاب نسح ٤[ ]رش تیالو *یلاو ربقح بونق هنادناخ رر سکیه هدفدلوا لخاد بودا

 دنا یراتبح ناح هللا یسیلح دمحا نذؤم نالوا قالوح كمظعا ردص بونق

 یدی نوک یدب بوراقبج هبیدح رازاب یراد,انغ لامو یرلربسا هل نوک یبتری

 طاربق زععاتم هلج ادخ دج بوود یزعرلریسا یرایزاغ دحرس هل. هجیک
 كيب یلآ نسکس هدنوک ,زکس بولوا تخورف هلبرتفد كربقح هیاهب نارک طاریقهب
 كز راقفر ددعكس زکسقرق هدنعماج ثلاث ناخ دم ناطاس بولوا لام شورغ

 رهن
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 یلچ ایلوا

 قارحا نرلهبرع ید كرلن | بودیا نفد هنامروا رب یخ نش زوی كزعرلادهش
 نالا جم خو» باتقآ هغ رفن چوا هریقح ندابشا نانلوا تخورف هدلحوب بودیا

 ندمظعاردص نوکلوا ناه رایدرو رازق هتفکشان رکب ددع جواو رلمالغ لزوک
 بولوا هدامآ تارنغ هل بول آ یرلفرش او نذا کلک بوراو هبهژیق

 هکقنا تخورف نمرلعانغ لام بودناتدوع هی هژدنق ندنبرقیمهملفهکشلب

 ردا نابو نابع یراعالقو یرللزانم زمکیدتا اشاغوریس نکر دیک

 مانغ لامو ربسا هبهژینق هلبا تکی كيب زکس قرق ندمالسا یودروا الوا

 بولبزابنامرف نوجا مدآ دعتسب چوا پویمروک اور مظعا ردص یمتک هغاناص
 هف رش بناح ندمالسا یودروا تور و نرلرپسا هرلمدآ هلع دمتع زع راقفر می

 بوک رانامرواو رلغاد

 [۱] نارداش ملف لزم
 هلدیا شمع بویمهلوب راکشرب الصا بوبارغوا هبهعلق وب مدقم نوک حاقرب

 نوکیسترا بوق رللووارق هزمارطاوبناوج بوت هجیکرب هرجا رلغاد هني یدمش

 [۲] هنلوف هعلقلزنم

 ندنآ بودیا روبع ٌةعلق و ردهدنمکح یلتیرز الاح

 ردهدنمکح یلغوا نیرز زونه الاح بولوا حنف هللا ناما هدنرصع ناخ نایلس

 ندنآ ردهملق بعص اما

 هی وف : 2 « س [۲]اوراش : پ . راوراش : س ء ك [۱]



 قخدو رف كعء انغ لام

 یدنازاتالک دن شیر هنافرط- ود رونلوا اخر زکرظن لسخ ردکشرف یدنک اغا
 تعاسچ وا هلناربقح وب مظعا ردصهدعوو یدتل هنشوف هداز:ناج بودی یمزرب رسو

 یرلعالق هبي یان و یرلهبیرغ ران آ زمیک ودروک هدنراتیالو نالا بوشلیوس یعوج

 یدتا ظح رفاو هدمکیدنا لف ررر یزمیماجمارس تشذکرس عج هدکدنا لاوس
 بوما ظحهدمکیدتا لقا نغودلوا نامار ناتسلکتحو كن رلقاتحو قاطب كرالوب اما

 هني بولوا شاب شوماخ وید ردتاما سلع م اطلس هدکدند هلق: هدازوب وشو هله

 ...هله بولواقالم ادخ دم هلع رامادخ ر اس بوراو هم همىخ RI مظعا ردص

 ف رلهمظع رهشو راعالق ددع ... هله بولوا لحاف نکا و نلاس هدنوک

 عی بولوا عم هرییرب هلزعراقیفر تانغ هل هدمب كدتيا اشاع و رس راهبیرغ
 لد زخه نادر زمششر الصا بوراقح متع رازاب کا تخوزف یر مشا لام

 هنیرازاپ ناج سکه بولوا عقاو الغو طحقرب همالسا یودروا ارز یدعا

 بودیا ضرع هنیراربرب نرسدرد سک یه بوبد [۱] الارس لام هو رسا بوشود
 بولاق هدنجما روماح رامالغ نامادخر رلتآ بویمردحآ زوک تحر ناراب ندنایرب
 هدرالوب رامادخ ز وبه و راشاوا ندقلجا رلتآ كسب هت راشلاق هدنربح ملام ناحیه

 هرابلدحرس یراباشو ناملغزاتع ردق A كس ندز راربسا مالک هحش رلشلاق

 كيب نوا یخدندعانغلام بولوا لام شورع كيب شب نوا بورو هلبا اب زوجوا

 هج بولواراکبسلپس بوروا هشتآ یراهرع بوتاص لام هزکد نرکد قلشورغ

 هلتعسق كربقح رارب یاپ یشورض كيب شب ییرکی هل تکی كيب زکس قرق
 یزهراربسا یربغ یدنا لام زا تازغ هلح بوکد هصح لام ... هسکیه بوشهلوا

 هلفلغوید زروروتک [۳] هراوتکسوهبهژینف ززاع اصهدودرواو [۲]یزع رلاشا یرغو

 بودیا دازآ هرزوا زفاثیم دهع..ینحوا كز رارسا نالوا نغالوق هدعب رابدا

 یخد یزس كراقیج تمالس [4] هراوتکسو هبهژینق یز, بودبا دنبدیق نیراپریغ
 هرجا راه رع تعاس لوا نامه رلیدید ۸ صا صالا هدکدید مدیا دازآ یک رلثوا

 . یم راغ لامورلبابسا ك « س .یضرلایشا یریغو : ط [۲] زوالارث : ك [۱]

 : هراویلسا : 4 ,[: ٤ ۰:۳] ینمرابشا یرغو : پ
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 يلج الما

 هداضفرب بیرقهزب بودیا روبع ندنکوا ناتسنامروا زمکیدلیا تکممزب بیا مظعیالا
 عیچ بونلت | هلج یندرکسع مزب هدنرکدتا مایخ ثکم هلبا مالسا رک, اع عبج
 مانع لامو ارسا ردقویو هللا مظع یالارب بوردنب هرلهرعو هرات | یراریسا

 روبع هللا [۱]زقرف ورک ندنک وا یتاطوا مظعا ردص هورک هورک هلبا رانادوبق
 میانغ لام کوب هبرع ددع شعلا كيب نما هلجو ریکو ربغصو ربسا ددع ۰... هل

 نیملسم تانغنکر دیا روبع هرجا مالسا یودروا هلبارلت | كببرب نوا هلو بودیا

 ناج هزات نیدحوم تانغ عیج مکیدلوا روفو تمینغربو روبحو رورسرپ هدنجا
 ریاسواغا مالسا یسادختک هدازناخ .اقاس نالوا نع رادرس رلیدلوا نامداش بولوب

 رد سا هدیزنک ددع شب ندعانغ لام زمکیدرتکو یرارادرس كل رابزاغ یلدح مس

 یلکودو هلزعرلازرم هلحو هلزعرلاخآ [۷] توا هلح بول رضاح ایاده همظعا

 ردص ءدک ودنا نامز رس ورک همظعا ردص ید ربقح هل رلاخآ یراب زاغ دح رس

 زلقل رادلدوقل زا ونلدرف او ویدیرلیزاغی ال نالا زکیدلک شوخ و زکیدلک افص مظعا

 تعلخ هلبارهنسککر غیعرکی هل هدریزو روضح بوک هلوبقمهلج زعرلیاده بّودیا
 هدیالا تحاس یلج ان وا هتشيا هدکدروک مظعا ردص یرقح نکربک ینیهاشداپ

 ردنارز بودا راناسحا رفاو وید نسرروک هدیرلتالو قاریو ج هللءاشنا كدتا

 هبهداز ناخ بوقاط رلکلج ررب ههلح بودیا ناسحا هرخاف تملخ قلقاشوف رز
 نسشهردنوکر کسعییانوسلواغآ زو لوا رادروخرب بوردک هحابل رومس رب
 زک ادختکكزس اقناسمشادنرقاما ردیا مظعا ردص بودیا رلمارک | هبهداز ناخ ورد

 هبازغوب بوشود هفوخ هدسیدنک راشعآ لتق هدمرق نردب كزکاغآ مالسا نالوا

 هدک دید زالن وسل وال زکنذا هد زمتمدخ مزب عقد یدعمتک .ند زفرط بولوا رادرس

 هدنب ردفوب كالنحس قلیریآ مهدکتمدخ كنسهدن مدنفا ردبا لقاع هداز ناخ

 ییاباب ناخ کردلوا لق يبس كنساباب هدمرق نکل ردکلوق یدنک «هدافا مالساو
 هنتمدخ .كعاطلس . هدماباب _ ناخ یدردنوک ی بوموق کلک هنتمدخ كعاطلس

 مالسا اما یدنا لق نوحکنآ ییاغ آ یزاغ رفس یریزو بولوا اتم ندنکیدلک

 نوا : رپ [۲] هلزجورک پ . هليا زعرفورک : ك « .س []
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 همطع اف 3

 هزجما نامروارب بونلک رارکت هیذکشلب ةعلق زمکیدتیا ربسا نراساپاپو نادوبق علق
 یدیا مزب یتون كملکب لووارف هلمرامالغ نوکلوا لربقح بوتاب هتحا رباوخ

 همظع یاشاع ناس رد

 نکرد [1] ردتمالع هنوب ايآ یدلتآ رلپوط مظع هدننناح لوب زمکیدلک امدقم
 زوشب قلجاغا رس رب هدفرط وشرق كدروک ینآ یدیوق یدرتوکرب هرجا راغاد

 د زات آ یخدرازب رلیدرو ناي هني هرکرب بودیاموجم هزعرزوا مزب ناه رافک یرادق+
 رافک هلج ناه هجراو هنیرلرزوا ندر مکیدروک قدرود هدامآ بولوا راوس

 ناه هدنراکدتا رارف بوید تاکرب هبیح.اقو توق هنوقصوق ناه بوق هیورک هزکرب
 زب بول شابا هفموق یرافک بونیروک رزکسعرب نفاق راف هن هربص یدرآ كرافک
 ید رات آ هحنغار تاب بود هللا هلا هشرارزوا بودا نظ رفاک هدیرانآ

 یرلیزاغ دحرس كنيرلهماق [۲] راوشوبق و نابوقو هژینق مزب رکم رایدید هللا هللا
 بولکتسار هرازافک ناق راب زاغوب هدننلآ هعلق نالبتآ پوط امدقم رانوب رکم شا

 رلبزاغوب ناه رابدجاق یخد ندزب باک تسار هزب رافک رلشمرغ بوزوب یرافک

 ردشلاقیربتآهلطاب یخدالرازفاکو دش اقز زات, نداموق یرفاک زیپ هرب ودیا فب
 یرکسع راتات مزب ناه هدنراکدنا اجر وید لاووق لهيمریجاق یرارفاکوش راب زاغ هربب ۱

 نامزوناما یرافکددعزوب#ب بوشل هرارافک شلاق یرلتآ لوا هرجا نيعلاةفرط ۱

 درو هرایزاغ ناووق ینفصن بودیا ریسا نیسهلج ندمرالاق لا بویمرو لاهماو
 نمهلح بولوا ید ارغ یازغرب [۳] هنادما بولآ زب هرزوا نولاق ینسیللا زویکیا
 ران آ هدکدتا لاوسیمالسا رک اسعو یمظعارزو ندرلیزاغ نلک یبو هدکدلک هرم رب

 ون نکردیک هلبا رلغوط بولوا نیبمت یحاقراج هلا اشاپ لیعاسا زب عرایدنا باوج ۰
 بوم یاد بودبا كنج لبخ رایدصب یزب بوق آ هرزوا راغوط رارافک زمو دوق و

 انو دح نمد هدنراکدید  زکسرشوواق نوکوت همالسا زکسع هتشیا زایدنارارف
 مظعارد عین وک... ۱۰۷ عهنسن وکی ست راقدطاب بولوارارقرب هدنجنانامروارب بودیا

 هناداما : 2 ءس « ب [۳] (زسهطق) سشءپ .واوسونق : ك [۲] هواهنوایآ :پ [۱]
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 یلچ الا
 کیا [۱] بوغار تآ هرزوا زعرکسع مر راقک ناه هدنرلکدید رسرروده هرد

 بوروا موشروق ملیاب رب بودیا وهرب یراسک اخ رافک بوشوواق هنیربرب رکسع
 بودیا بوشآ كنج مرک امرک تعاس ییا لماک بولوا حورجرب هدارآ ادخ دح
 رافک هدکدنا لوح رکید هرافک بودبا اطخ هدنسهلههسیدنا هح رافك ردقهنیه
 اه بتوتاص رکی زا یو دانم یفرغوف هدم كاج بواوا تمع تمد

 یرارق كرادرم راد رافک ناه یدشاقهرلغاد بوتود زوو یدشاش راکرخآ اما

 شمقق رانا راکشودع رک اسع مزب بولوا ناشیرب و هدنک ارپ بولوا لدبم هرارف

 ربسا نک بودیا راکیپو كنج هلبوا هربق هوق یرافک کولکو, ندکو لکوب یک نالسرا
 بودیا ناطلغ نراهلک كرافک بودیا [۷] قلراکربلبا زیترس ریشمش ةممط نیکو
 یرکسع كروتقجهزا ردقو زس هکرایدد بودبا دنس رارافک نالوا فوسلاءَه

 بود یرکشل رذق ون زکیدابهرق ةت زس یرکشل ناتسرخ كيب چوآ نوا زب
 تصرف بودیا عح رکسع ردنوکیدب هقمرق یزسزب رایدتیا بودیا نهدرب تشکنا
 [ ۳ ] ردلاخ هحمارو رولوا هوا نبا مس ترصن و تصرف رکم كدردهزوک

 هبهژبنق و كروک هک وشراق نیوصبار ناه ورکندمش اما ررو هدهزببررو هدهزبس هللا
 ك زعرارسا ود زسزالوروق هلزکناج و هلزکشاب و هلزکلام هسخو هاروکهشود

 چوا هدرت ام رفط یازغ و ادخ دح رایدریو رلربخ هلبوب یرلشمروک سیا
 یزرطران را واراتوا بولوا رز دنهتشدو هتسباب رسا انطق شعلا زود كب

 بوردنب رشکیارشکیا یرامالغو یرلتروع هرلتآ هلحو [4]بولقاشود یرثن و
 بولوا رایکبسو تااصلیخ رب ادخ دمح هن بوقاب هشتآ هن یرلبع ددع زویشب

 روبع هباررهنیترا بوطی هدنراتک هبار رهن هحکرو هدنرانک اواروم رهن هجکر
 دالوا زعزغالوت اذتبا هدفرط وشرق بولوب لو ناسآ رب ندمکچ بتر اما كلل
 هیمالس یزب ید رس هنیراروا بودیا دازآ ید نرب پودیا لتق یرفاک نیاخرب

 هقرش بناجندن | رلیدید هرزوا شابناج هدکدبد زرهدیا دازآ یخد یزس كراقبج
 ب وصاب هافغلآ ىلع بوبا غوا نکردک هنرفس هتحو امدقم بودک هن رانک هبار زه

 . ردىلاحهجمازو : ك [۳] یلزاکرب : 4. یلراکریت : پ [۲] بوروس : پ [۱]
 بوبلقاسوط : ط ¢ س 6 ب [6] ردزهطق اماع هرابعو هدنرل هخسن س 6 پ

 س۲: چ بن
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 شولشا هماق

 قوچ یرابنج دونج یکی رکسع [۱] رواج یرارافک ءدنورو هدنآ هدنحا رهشو ى سس 1 ۰ جا

 بودک هلاش فرط هنب نوکیترا بودیا روبع نرهش هجوارغوب ,یدیا

 [۲)شولشا علف عاق رد

 ثکم هرجا ناتسنامروا ناباخ رب هدنسارح هدنمکح كنلارق هح کا ولوا
 راک تسار قوح هنب رک شل رافک ارز قدم راقح یزدآ رب هرشط ندنامروا بودبا

 هرزوا تناتم لاثم دنوامدموک هدنر روا كنارح رب [۳] شولشا هملقو قدلوا

 یدرورود [4] شما بوروا قر, هدنسق رشبناح یمظع شوراورو یدرورود
 لاّوسندرلربسایدل آ بوطهراپیدب هزبب ندهعلقوب دنا ربس ندهدیمب ٌةفاسم لبخ

 هل وب هبیرغ یدلتآ پوط یدب نوحکنا رد رزو رر ندنفرط راساح كادتبا

 بودیک هرجا راغادولوا هني بوک ید یهماقوب رایدنا باوج وید زامابتا راپ وط

 هراس هملذ و رد

 راصح كحوک بعصر هدنرانک هوروم ره هدن-هیاج روط هرنا رابتدب لارق

 یهدراغاد مکیدلت آ رلپوط زملاب.ددع چوا یسادصرزکب هرس تفهردژا ردراوتسا

 یربخ یسهلکن مشد هبهعلقوب رایدنا زع راربسا یدلکودهربب یرارابو لرب كناتستخ رد

 ندک هدیرلپا نکردیک هرجا رلغادهنب بویاماغوا نیقب ههعلقوب رایدید ردیراپوط
 دمتعم هدنناي ضراربسا رکسع ها نامه یدوق هللا هللا یادصرب ندزف رک هقرج

 هدزمکیدیا دار كمتک بودارحبص تآ ندیوط هیرلیا نعهلج بویق رامدآ

 هل یرثربسا قارلوا هدامآ ربارب یشاب تآ بوردنود هیورک یزمهلج راراسیتخا
 هدن رلکدلک هزمتسوا مزب نعرادج هفرح مزب كدروک یآ هحراو یرابا قرهلآ هات روا

 شلناب :2 [4] سولشا :پ [۳1شولسا :س.سولشا :پ [۲] روباچ :ك « پ 1

 تی اه



 ەل اما راو یرلبلاع ارس تاقرداتاق یرلنابق للموشروق كرارود هو كدا

 زاووا تع هرهش ووا ندانعر وسرد انب رک راک زب سحلکش هدنرانک یرهن خن

 یاح ناه بوبالوا هدنسهنما قالآ مانغ لام ندرهشو ردرب لح رع کیا یبهماق

 برق هدتماق شقو قوح نعرلاق زاب اریز كنا تمه لذب هغ آ ناح هتمالس

 هرجا غادرب تعاس یل ندلحموب ناه درب نامنای«نالا تیالو ادعام ندنغودلوا

 نراکواو نرلدرآ ك:-هلخ بوک تسار هرلتآ نیمس ردق زو زکس یدب نکردک

 [1] راساپراج رلغاد وب یمالاو كدتلیو- بودا رب-| ید نرادجوروس بوریوح
 یراقا ول تولکتساز هرضخ اوک مدکدرو رخ وند ودبرلعآ و یموروق كراو

 هرلتآ هج یرلریسا ردق شخزویزکسو یرلباسانالوا هرجمارل« مع بودی دن دو

 رااح هب نوکلوا بولوا رابکبس یبخرب بودیا قارحا یرلهءرع هلج و بوردنب
 ۱ 2 هک ا ا اکو نا ووا هک ها

 [۲)هجوارغحدق تخم و مظعرپث فاصوا

 هدنتنکلغ نالا الاح ردیآ ر رلربسا رد راهاکتخت كني رلراساح هجم رخآ و لوا

 ندیوب هدراتالو ویو ردیرپش هجموا رع وب كوب ندنرلرهش هبنریساو ندقار و ندجم

 كالوا هدنسادوس قالا تمنغر ندنو كنقاص اما ردقو مدق رهش نرزعو رومعم

 هدنوب یرلابرفا دوخایو یرللوعوآ كراساح هدرهشوت اریز رلیدنا هنآ زی راربسا وید

 یرهشو وید ردنالا نوناققالوا لارقولکهدنوب هسلوا درم یزالارق راردبا تموکح

 هلا رلوزاغ یلدح رس حالسرپ رادمات ردق یللا قرق یقخناه هدن راکدنا حدم تتاغ

 تاق مدنا اشاک یرهشوب ندرب خفا رم یقلنابایخ رب هدنرب دیعب یلزنم پوطرب كرهشوب

 یراق ولک اجو  رارظصتمو هحابو غابو رلیارس رومعم هقبط ربشتناو شب تاقردنا

 یرلیارمس هناخ سونم رب یهبولوا هتسارپ هللا صاخصاصر یرلماد هلح و هتسارآ هلبا

 راو یرایارس:اسآ ضییرد یریه بلا ینبم هلبا رلتمهرک ناولا نوک انوک ابارس

 [(م) ردهدنلکش (هخدارغ) هادرارا ضیب] هچارغ : پ [۲] راساراح : س « پ [۲]
 هی 0 و
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 هدمبلثا یدب هدرب قاهانشداپ نوا رنک دیع و اما رایدنا !لق ودا رلیدتا همیظع

 تخرد وب بوک اما مدمروک دق یاعربع رادهوبم رب هلور مظع تخرد زر هلو

 هدنعاسیدب ندنآ « ریدق *یش لک یلع هللا نا د ردیک حوریذ ناه

 هزونب مجظعرهش دقرد

 تسد الاح شعا بارخ اداوبو مساق یلکسوا یخد ینو هدنرصع ناخ ناملس

 نایاب مظع رهش نیو رومعم هیاغلا ةياغ اما شاوا رومعم شرب هلغاملوا هدراساح

 بولیشالود هدتعاس یدب هنباح وشرف راو قلفاطبر ببرف هرهشو اما یدیا
 وب بونلوا تغارف ندا سشعا رومعم تیاغ هنتسوا یوک یوک اما شمرایزاو
 نام [۱] یسوراب و روت اما ردسا قارحا نیملسم تازع ینشوراو ترهش

 ندنراق دلوارصم هنیرادانع بودیا دانقسا رافک حج هنیراراویدو هسدنک مکحیتسو

 هعلف نورد بوت .یرلقوا شتآ ییتسرک, یرکسع رانات هرجا. یبهعلق ید كرو

 بولوا رز دن ربا هل هداراقدقح هرمشط رافک ك هم هدقدلوا قارحا یخد

 رارف هرجا لوک روک ذم بونب هنیراقاق ندنرلوبق نورضوا كهماق یی هڪ
 ندن آ رلیدلاقهدنحماهرب بولوا كاله یغوح اما قدتود هموشروق ی راقاق نکردبا

 [۲] هقولش) رش هعاف رتفد رد

 یزو مظع یخد هدنوب ردمظع رهش رومعم رب هدنمکح یراساح هجم الاح

 عزف هنوک ها بولجیراک اج راساپاپ هدنرلهلق هناځ سوقان بولوا یرارطصنم هرزوا
 کیدغاب اروم مع هدزمکی دنیا ثکع مد هملق وب نکل رد راعزجو
 هليا دنب دیق یرلرفاک ینعی بولوا غاب هزمتایا هک اقح بولوا الب هزنمشاب .زکراهبرع
 بودا ثکمهدرب زسروماحرب هلجوک هنامروا ندنامروا اما كدشود هثیدءق همنشاط

 دع ینلکاح هسنک ددع شم ناه. كدتیا اشاع ورس ندهقرالآ یهعلقو یرهشوب

 هلبا [ف] هفولشب :س « پ [۲]:"یمورابروس : ك ء س ۱1.

 س او س



 یی

 يلچ ابلوا
 هج ندرلب زاغ ناروطوا هدنسهاس كتخردو کردالاق هل وا یدوحو كمظع

 یدب شب ییراب منص تخرد و بورو هلآ لا نمد بودیا عج همشاب یرلتکی
 كميظع رحشو, کردلوا اغ تربع یراب عنص هدنوب اما كدتیا شوغارد هلیجوک مدآ

 ناورداشیظعره رب ندنرارا كرللاد شملللاتح ردقنسکس شع, هدنسالعا هورذ ات

 ندنصصناملآضاس هدب رب هدیعل هفاسملخر ندرك تخرد بودیا باترپ هبآ وهیک

 بولو ا ناز ر هضوحو بوقیحوص ندجاغا روک ذم هنجما مظع ضوحرب شعلوا انب

 كمیظع تخرد روک ذم عردوص تابح بار رلک تشهد 2 ندنسیدلنع كم وص

 هو نیا ردامنم تخرد یدق هرانم بوقح ندنجما یرک دج

 ضوحوو ردمظعیاشاع زول کود هضوحر روک ذم بویلت | هیاوه مظع رهنیدق

 ليبل و رلءروصق« یزترتم دنسپكرف نوک انوک ردقلوا هدنفارطا كمظع

 کراورلهحابو غابو رلهرخو خبطم ددعتم هدر هو رابهذم خاک ییهراوفو هقفو

 راشعا تاریخ وید هلوا هاکجرف و هاکهریسم بودیا راما یرللارق فاسرب ینرب ره
 هنخر هتارام رب بودیا احر هرابزاغ هج رقح وب ردهاکمارآ رب یتسلادجاو

 نرلعد [۳] هبحار [۲] نامسلت و [۱] ناکهرو نالوا هدمسج ناه بویمردنا
 هجم ناسلهنسهنکین ٌهنيس كميظع تخرد روک ذم بوراقبج محیکح [4] هفرصمو

 ناکءرون یراظافلاو ود « دنافراقم دناه رواق توف هیرام » بودا دله هلتطخ

 دناهروباق توقو نوجا انآ حرم ینعی مدزاق بونب هن آ هرزوا یسهنیس كجاغا هللا

 ناملا هکاقح اما مدزاق هحاغا ود اباوا ردنا اعد دنافراتم نوجا ناشلامظع هللا ولوا

 ربساهج ینعرفو لسا كجاغاوب ٠ ریقحوب امامدزای یطخوب بودیا تمالعرب هدنراید
 لاع جای نعربمعبیسع ت رضا مزپ هرزوا یرللق كران | هدک دنا لاوس ندرزاشاپا

 یهدنغاد نالا نوما نوسلرا رلءزجعمب وکید یمیظع تخردو, بولک هدنوب یدیا
 هر بوقح هاوه ج وا هنوط رهن ندنجما كجاغا و بولک بودبا تراشا هان وط

 تاریخ بوپاب [0] یرلهیکتو یرلکشوکو یضوحوب زعرالارق ءرکص یدرولوکود

 هحا : ب « س [۲] نامسط : ب < نم [۲۳) راکهرو : ژل . ناکهژو : بآ[1]

 یرلهقنلپو : ك < س [۶ ] هقرطم : پ [4]
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 رادن وقور وة

 [۱]رد وفور وف هعلقدایا ردن فاض وا

 كرا-اح هح# هدنراید نالا ؟ردمظع رهشز شمهکد نمشد سس

 بولوا نکم كما ثرافو نهم هلغالوا قلقاطب ی.هعبرا تثاوج بولوا ءدنکح

 رطضتم را دننامههعلف یکردنکسادس هدنشا روا" هل رهشواما اشا تنکم هدنسارح

 یو دما یاب تلاض لارق دنانیدرف ندیاكنج هدنیدوب هلبآ ناخ ناملس راو یمظع
 زونع ید یرهنو رداما عر درب لاثم وحا ضاعو روءعمو عنصم تیاغاما شعا

 دلرهدنا اشاع یرادما رس تخرد ادخ عنص هرجا ناتسعاد هلاش تمس هني بودا

 نکر دیک

 اه تربع لز ل غانص تمکح

 هل واو رادهاس هلن وا هدراود شدرک نوکو راو مظع تخردرپ هداضف مساورپ

 لف یرب ره ؟راو یرلهخاش ددع زوج وا ردقو مظع تخرد هنوک رب ررورابوكرب

 فیطل [۲] هجیشک ارزکب هننکرب یسهطلص مور"یرلفارپاب یراخاش ییلنلاق یسهبج
 ضباق یشک ۱ عی یراب تمکح نکل روئلوا لوانت العا راو یراق آپ ایا شویم

 ؟ردهفرطر, یسهویم رولوایغاربابلپسهردق یمانس بولوایشک. ۱ ینارپاب كونب نکیا
 كنيرللاد نلاق ددع زویحوا ی هويه كونب رتب هدنرازغطاد كرلهرحش هونم عیج

 یح اب هدقدلوب نلاک رتب یسمویم یلقوبق لشي لشي یک دیلپ شازد هنیدوجو
 لبا ماش ور اقا اکیلی جام وب ,ییواطصخت اهدا: ر چ یا دات لوک 6
 یربغ ندتخردوب ناه هدضرا یوروردقوب کد رکجاما ردیوقم تیاغو ردهویمهنوک رب

 هدنلظتحر نا هیاس بونق مدآ كييرانواهدنس باح لطب كنيرلهخاشه ردقوب یربظن

 هناخییم زواحتمیزوحواو راو راقجهفص رکراک هبطصمو [۳] رکن سینک هدر یدب
 . تخردوب ادعام ندنغدلوا ناشک دق هنامسآ جوا یدق كتخردوو راورلهناخ هشحافو

 راکج هتشپ : 2 [۳] هحلسا : س [۲] رادنوقوروق : پ « ك ء س [۱]

 ۲ -- ۷ : یلچ الوا تب ۷۷۷



 ېلچ الوا

 هتیرلهرفک هملق هرجا نیملا ةفرط بوريك هنجا رهش هلسفقلا ىلع هدنجنا وروق یلجاغآ
 ردقلوا هدنرلهاخ سوحنم رادو هدنراهسنک و هدنرارازابو یوسراح بوروا جلق رب

 راناملغ و رتخد بات رقو بوبحو باتفآ هت ردقلواو بونلوب سابقب لام
 ماتغو ردراهتفکشان لک رب شمهملجا یرازویو شمهمشلاراخالصا هنیرانماد مکیدنلا
 بوغارب [۱] نرابابساعانغ هللا تارک کرایدلوا ینغتسمردقلوا مالسارک اسع ندلآ

 تمیقیذ کوب هبرع زوجوا یخد هدنوب لصاما رایدلآ رلابشا انارک هدایز یخد
 ردح راخندفص و مکیدلوا تمنغ راناوارفهعتما یالاو یالاک یسهلوتم رداونو فح

 هدایز ندهءلق هدنساروا [۲] كدانسیار رهشو اما رلیدلوا متغم ناملسم تا نعول

 ربک ةيفوصایا هدلوبمالسا ایوک عراوییدق رطصنم مظعیانب یدادشرب نیتمو بمص

 روتسمهلبانوکلین صاصرهمح یرلب ابقیربغ ید ددع زویجواو یسبلاع ةبقر لاثم
 ی رلهلقهاخ احد دع ترد تیک رم هنامسآ جوا هدنفا رطاو بناوج ؟ردرومعمریدرب ۱

 ددعزوحوا راس یدیا لع جاخ ردقیدق مدآ شب یملع كرك ةقْك هدهتروا اما راو

 الطم هللا صلاخ بهذ هل بولوا رلجاخ شموک یدق مدآ رجوا یراملع كرابابق
 ردشلوا لع هدضرا یورو هدناتسرفاک ریک ریدوب هلراملع وب ؟ردرلملع [۳] هنبلص

 رفاک رکم بوداشوق رادام اراد یزد و مالسا رکسع وبد ردقوجلام هدهدنکو

 كنيرلهشعن بولوا دبهش زیزاغ رفن یدب هدنآ رب شعا قوج یرلپوط همحاص كرد
 هعلقوب هلعانغ لام ردقوب بودیا لیمح هرلءرع بول زوط هج بورای نرانرق

 نالاو ناتسلکنحو ناستخرد هنناح لاش تعاس یدب ندنا بودیا تدوع ندننلا

 لاوس ندزعراریسا ناه كدلك تسار هنیزا رکسع مظعرب نک ردک هرزوا کا
 هقرامتادو ی الو زبف راقت ود یلارف هسنارف رلس هللا ردبلو ی الو هسنارفو هدک دتا

 نامالا بوردنوک دادما هلارق مزب نیر رکسع كن راتالو هسنارف شدو یالو

 هللا رظن ناعما هنیرلزبا لرکشل هدنرلکدید رابدتک هنسهعلق قاب بوشآ نرلغاد

 هب غباج هنب ندن آ راشعا روبع زونه امایرازا شوج لاثم ایرداما كادنارظف

 بودک نوکر

 :0L 7 - ©: س(۳] ( كداخار ) هدراهخسن رکید [۲] نار : 7
 ےک اک



 نألا تیالو مع

 دهع بودا رانل ابقارحا یررش هدعب بودیآبلط دادمتسا ندن راتدناح ورال رلادهش هلمح

 زوتوا بودیادازآ نسکیا كرارفاک ندیاقازوغالوق بولواربسا امدقم هرزوازقاثیمو

 نامای نامالا ت الو منع نارد

 ه رک لام هزکللاتقشم 2 رسمزتسا تمینغ یحدردبا هداهنت یر كضالوق ربسا

 برع تعاس تل هللا هار هاش عساو ر یرکسع ها ےک د زرسا لب یدد

 زمکیدتک هلو نوجن رلیدمرو اضر هزمکیدتک هلوبوب رلهرفک روا بوروتک هنبناح
 زدشمهمصپیغایا نمشدرو كرتوراناتیند هتالووب هدزمکیدتیا لاوس وند زسزمتسا

 بول أ راتمشغ بولوا م رد و كب ردقوح تاغ مانغلامو ردتیالو لفاغهلج

 زاردق الو نام ا هراتنالوو راق قاژوا هرس یرکسع كر كرس زولوا غاب هزاكىغايا

 هتمالسهلبا لامردق وب هدزسو ردراشلوا دیهشهدنالو و هلمدآ كقرق اداویو مساق

 زارلآ زکیدرا هدشنود راکرخآ ابو یرس یرفاک نالا هلو زس راقح لکشم

 بوبد ردزوس لوقعم زمیمیک هدرلکدرو رلبفاش باوج ندقح تروص هنوک هجوبد
 هرنکا لقا هدنرلکدید زرتسا تمننغ ناه ردزوسلوقعمان راکكحلک ه هک یراضعل و

 [ ]شاب كنانوط ه مغ بناح بوقلاق ندنتلا [1] قودنورپ رهش نوکلوابولوا عبات

 ۱ بودنک هلا ر راغلا هدنتماد ی نالا نالوا

 ۱ ۳ ] داشار هرلق لاعنشا تنطر ذ

 زع راناوارف لاموربساهلج ردهدنمکح [4]یسانا كنيراساج هجمت 8 ردرشولوارب
 كربس یکه دنیناج لامش كهملق وب بو هلرایزاغ زابهش ددع كرب کیا هرجا راغاد

 ردهدنلکش (دانیئار ) هد(كلاملاتاقط) [۳] یعنمو یثاب : ك [۲] قودنورو :ك [۱]

 یساا : 2 «ت ]1



 یلچ او
 بودیشا ینالبواووب رارافک نالوا هدهعلقورایدلواربسا بوریو هلا نرلنایرک هحنقح
 هزیب بوقبج یک ریزنخ رافد ندهملف ناه بویالشاب هغامتا رلپوط ددع زوی هج
 ناب یرضود هیارح ءدسب .بودیا كنج هجردق [۱]یسلار یار بودیا موج
 لاحجو بات یرانایبو یرلیلت ۲ بوقج هیارح قاراووق یریزنخ رافک هجثریو
 یار وبقعرد بونود هرزوارفاکوید [۲] لوواام كلود هرک رب نمهلم هدق دلاق

 یرلقسل اف بودبا ریشمش همعط نسهلج هددحاو نآ بولآ هتروا یرانکهدمساو

 هلیاهجو ناسآ رب ادخدح بورک هبهعلق هجشرلبقع ید راز نکراردیا رارف هنیراهلق

 هدنجما هعلقو یوم تعاس یدب لماک بودیا دپ نرلوبق هعلق بونلوا طبض هعلق
 هنیرایرق رفاک هل یک یحاص تیالو اورپیو كابق هرسیمو هنمیم بودبا ثکم

 نادعمشردقل واو ناوامسردقل وا ندمیظعرهشو ماعطلادعب بودرشپ رلماعط هنسرازقو
 022 باک ؛رضلوا و الرا ة تلا ردقلواو"ءزخاف ةعقا رد واو نادرو

 ندصلاخ بحذو یراطوبرهوجم ردقل وا [۳] ندرلهماتع روید عی و راتمیقیذیهاوج
 یخدو رابدلوا رسا رانابهرو سدقو قیرطب ناه ددع زو یدو [4] راهلص

 بورد هنیراشاب كرلتروع بوسک نرلهعینعی نراکحما كراتروع چاقرب رل رىب راتات
 نوفدم و ظونحم ردقلوا ندرانمز ریز هدنرلکدتبا لاو ود ردهدنف لام

 کم روتک یتح مکیدق رلابشا نوفدمردقلوا یسهلوقم ناوامس تالآو ناوارف لام

 رکمروت؟ بوغارب هتلذم كاج یرلناوارف لام یسهنیزخ رصم هجا بویلوا رداق
 رانا كس چ وا و تمقید لام هرع شع زو مالک هصالخ یدالوا نرادتفا

 مکیدرک هلا یرلرق نامل هتفکشانرکب تعلط یرتشم بوبحو هبوبحم لامخیذ تنجب
 یرلتا زواحتم ندکی چوا نکد راتات ثسشمراب كسب یراراتره كنيرلوسنک
 اداوو مساقو ردهدننماد كنغاد نالا 61 قودورو رهش و توش وف هرلهع

 بودیانفد هلحعوب زی رلادمش ددع یدب بوقوا هفرش هحاف نوم راحور یرلادهش

 نیغ ایک ۱ فلوم ییهلک و [۳] لوواناو : پ [۲] یلار : د«س «پ [۱]

 مرکوص ندهلکوب ] رلبیلص :ك [4] (م) .ردیللوا ( ندرلهمام ) هدو ندشدزاب هلباهحمعم

 قودنورو : ك [۵] [ (م) ردمزال یسهک (بونیل ۲) نایلوا هدرلهخسن



 قودورو رهش

 هنر كرافک بوبدزپ رارق هلبوش ادتبا یزس زکسرتسا قالوا صالخ زس بوریدرق
 ناطلغ رافک “لک شعا لیکید هلکلبارازاپ یسهلک ایوک مکیدروا ید زوناضر

 اشاح بوروک یلاحو یرلرباس بودک ندنراشاب یرالقع كرارافک هجنالوا هحنا وا

 مانغلام ردها هزبس كوروک كولوا كجهدیا دازآ یز ناه زبهدیا تناخ هزبس زب
 بونلتا هلج هدرحس تقو بوتای هرجاقلنامروارب بودرکس نوکلوا بوبد زسرلا
 كل رهد رکرس ید تعاسر

 [۱] قودنورو مظع رہش فاصوا

 نکردیاحتف اداوبو مساق هدنرصع ناملس ناطلس هدنخرات ٩۲۹ هنس ید ینو

 بوطای هتشپ هتشپ هدنسهبق فرط كل رهشرلادهش ناتسرازم الاح بولوا مظع كنج
 راشمسک راقدنخ هنیرافارطا كرلادش رافک ويد نسهمنکح یرلاتوم تاناوبح

 شعلوا ر رحم ود « هت اهلا نوحصحور كب دم یلغوا لاح » هدراص كنسر

 هکنتم یانب یدادشرپ هدنشاهن کیت یارک رب ردنکسا دس علق وب ردناتسرانح

 هلق رب هباشم هنسهطلغ كالوبمالسا یسهعلق هتروا اما راو یسهملق | كحوکرب

 ددع شم هدنجما بولوا كویوب ندنسهعلق بلح یشوراو هرشط اما ردمبشی

 قاجنا ردلکد هلق یفارطا كشوراو وب اما ردمظع رهشرب مدیاص ینلک اج رطصنم

 هدننناحرهو .ردرلوبق نیتم یلهربموقو هجاصو یلپوط یرارزوا یک یرلوبف هلحم

 هدنحار باوخ رافک ههه هدرحس تقو ناه راو یرلکسردو یرلکلد لاغزام

 هدک دلک هند هعلق بوق تآ بوقح ندنجما رلنامروا نیملسم تازغ هلح نکیآ

 رونزوروم رکسع هلح بولیراص هنیراود شوراو بوردلو اهر ههللا هللا یادص

 یرهشوب ادتبا ندرردق نسکس شمت بوشمرط هراراوید یورو هرامابوماد یک

 دورم شت آ رافک هل بولوا واعرب ولع انب قللیزوب ها لاحرد بوروا هشتآ

 هرشط ندنوا هلیساجوق بولآ هنغاحوق نلغوا ناه رلتروع یضعب بوق هدنجا
 قودنورو :پ 1

 س



 اجالا

 هدنتلا هملق یرافکكيب زوب هب اریز لاح قامراو هننای راو یراوتسا زاصح بعص
 ندیک یحاخراج هدب رلبا نکردک بودا روبع ید یو یدراررود هدامآ کنج

 قاودشوم بولک كرهدرکس بوشود هننیوب تآ زعراتکی ضا یلآ ندزع رامدآ
 ا ردا رالد هدن رلکدرتک هنادىم یرللد بود قدلا لدرسا ددع قرق ندرفاک

 ریسا رده و مهرتس 3 ندع كن وص هبار هزبس زکسردیا دازآ بودلیوس یزب

 ھلج ران ابتسرخ نالوا یرکسعو رلانطق میم اریز كلآ زکسرتسا لاقاو بابساو
 چاقر كعادازآ هدفرط وشرق یزب اما [۲]هنسهملقراوکوا تەعنو هنسهملق [۱]وبنا

 هک رت بوروکرارفاکیزب یکزککیدتیا دازآ هدوشرقیزب اریز هزک هلیب هلکزسنوک
 بوراو هنشاب تک نم هل هدک دید راردبا باک یزب ود زیکیدرتسوک زس یدک

 راقراص مدقم ناولا هنیراشاب كرارفاک نالوا لد لاحرد بوک هلناوہس ٌهبار ره
 نوکلوا بودیا نغالوق یرلتوب هماح لیدب بوردنب هرلتآ هناد رب بوراص

 بودرکس

 ۳ راون ژهلژ هل یاشاع ریس رد

 هدنکاخ یلنیرز هدنمکح یلارق. نالا الح بولوا حتف هدیناخ ناملس یخدوب

 رب یسهعلق ما اما ردمکحتسم ةعلق رب انب یدادشهلج راوتساراصح نیتم تیاغ

 رایدروتک هرجا رانامروا یزب رلرفاک نالوا نغالوق یدیا نایاع هرزوا یلاع هتشپ

 هل تولتا یرلپوط ربخ بوروک ندهعلق یزس رارفاک كسروتک هلبا ارح اریز
 ناه هدنرلکدید زسزامهلو راکش رب بوود یزککیدلک كزس یرارفاک تبالو لیا

 شمالطآ رلقرآ هو شمروک شيا قوجو شیدنا تبقاعر, ندنرایزاغ یلدحرس مر
 كرارفاک نالوازرازغالوف یسیرب كرم راتبك شمکچ ندرسو مرکهرت هج كکلفو
 یر بوداغوا هنجما نمشد قوح یزب رک | راثوعلم هه ردا نو و نا وا

 رکید ] ردهدنسهملق :2 [۲] [ (م) ردورغود ( قبنای ) هجمنظ ] .قینای : ك []
 .راونیزهژ : ط .راونیزهلز : پ [۳] [(م) ردیللدیاهوالع (ردرلشمتک ) هراهخن

E ۲ 
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 ۵ ایف تب تی

 1 ا ودا اک ت و ات ۴ ۰ 1 نا

 بس ی ۰ a ۱و ۱ و ت ۳ و ییا ی ویو ےک قو

 كانال

 کیا كنهبار رېبا هسکدید )هک ندلخم هنره قذامهلوب رپ بسانم لحرب كاج هديا

 یجربخ یلزنم بوط ررب هنیربرب هدنرانک وصو راقاریوط موروچوا همسک یرابناج
 تآ بوقاق راهبرح هراهتخت هدنجشا وص كرارب نالوا یدیما تکو ردقوج یرلهق
 [۲] هزمالع [۱]یلقاام هدمرق بودیا هرواشم هن مالک لصاح زامهصب مدقمدآ و

 وشرق ای كدک هیوشرق نیوص هبار هرزوا نمداص نمهلج بولوپ لوبرب هتشا ردیا
 کیا نوکرب بوقبج وشرق زسمرولیب ۍنآ راو یبایرد رافک [۳] رشیمرکی هدفرط
 رفاک زدلاتحا ردبصا هللا قالزوو قامز وب ردبلاح شوروا زرهدبا كنح نوک

 ندمک وشرق بارہا راکرخآ هدکدید مه هی یوصوب هدشنود ]٤[ بوصب یزب
 بودیا تغارف

 كبموک 1 ٌهملق تمالعرد

 یرلرف Yl تولوا دمہش یالغوا مدآ هڪ هدن آ هعلق و هد صع ناخ لاملس

 ین هدول بوتآ راد وط مظع هجر وک یز ندهءلق را نوک ردهابو صاط

 هدن وک رب بودیآ روبع

 مظعرهش [ه] نورب وش علف هناشن رد

 ددع كس چ وا ناه ۸ ردهرومعم دابآ ردنبرپ هدنمکح یراساح هح الاح

 ردق كس و ی هفوح كس ییا و یراناکد یجاروطصوا و ]3[ یشاحو ی صد

 ریساو زفرلرپسا هدرابادخ ناسح كنبراناکد میانصلها یریغو یرانآکد یحدغاک

 [۷/] هدنوب ید ناخ ناملسس اما رایدتا لق زعرلزغالوق [۷] دم تما نالوآ
 هدر قالا رب هدنرانک قاطب رب یسهعلق شمغیهبد [۸] هوه ندقارپوط یلاعر بولک

 يسم رل : س [۳] هزرم:س ءازم:2 [۲] للشام : پ . یتفام :4 « س [ ۰۱ 1

 فيحصل ( رشیمرکی ) و ردو هدناشیقای هک ردقجهلوا ( زسیمریلم ) هکرویلیشالک | ندناکش
 ىغا : ك [] نورووش. : پ[ه] بوزون : ك [4] (م) ردیشلک اب قرهلوا یعهجیق»

 هقونه : ب [۸] یما دم : پ [۷]



 يلچ اوا

 بوزوا تنا یعوزاژ تولآ"نرتنتغ قانعا ةدنرک بورک هتنرا هوزاو

 تودک یرادقم تعاس ج وا هبرغ بناح بودبا روبع یرتشم ةعلقوب رفظموروصنم

 ۰ £ ی ۰

 لهم وس وس هعاخ رکذ رد

 كحوکرب هدنمکح یرافک نیرز هني بولوا حتف هدنرصع ناخ ناملس یخدوب

 الصا یزب بوتا پوط یبخرردراو یرارفاک انطقو ]٩[ قابوب رار, اما ردهعلق
 بودک تعاس ییا بودا روبع ید ینو زادداع ارغوا هلا هعلع

 راونشم هم حدمرد

 ردهقنلپنیزعو رومعهر, هدنمکحنیرز بولوا حتف هدنرصع ناخ ناماس یخدوب

 كدیدهلوا رحنم هم زمشا هرکصندنوب ایا دنا هرواشم بولک هرب رب هل هدلحموب

 یرلانطق [۲] روآ كنج قاسحناقو یشرب هدنرلحااما هدنرب ولر رلتاصقو ارق هله

 هار رم رابزاغ اكلک قو هرد رز "الصا ندراکشو اراسا مانع لام قوح تاغ

 اب رلیدتیا یره هدنرلکدید [۳] زامهلوا موبوج بولآ راکشرب راز, هج همك وشرق
 رهث و اشاب نالو هبا رکسع كب نکس هرکص ندنحتف راونوا زکسمزیلب زس

 هنسهبصق [4] هحسجورتمرساخو باخ بولبرتق یرلتآ و یرارکسع هح بوک ةبار
 راک د [۵] ردهدنآ یرب یتصج كناتسرفاک هلم راو هل هدنسوشرق هبار رلیدلک

 رفاک رب هلبوا زب هتشا رلراتاتو رلیلدحرس هلم رلیدید ردهدنق هدنآ لام زککیدید
 بوبد ازغلا ةس هللا مپ هل بود تخم اب ةلوا تخ اب زرتسا یر, نالوا یتبعمج
 هدتعاس یجنکیا بولوا راوس هزعرلتآ هلح بوناشوق نراحلق تربغ ندر ییا

 روبع هاج وشرف بوزگ هدنلحاس هبار لماک نوکوا بوراو هنیرانک هبار رهن

 [(م)ردهدنلکش(قانود) هدیوجهمصاب] ناو :پ .قالو :س .انو :ك .یقایرب : ط 1
 عوبط« كباتکو ] هسحورم :پ .هسحوریم :ی [ ؛]زازامالوا: ۳[ ]یراكنج :سا ۲]
 ردهدفرط لوا : 2[ ه] [ (م) ۱۷۳ ص ردهدناکش ( ه«جموورتم ) هدندلج یجنتلا نالوا

 تس ٩ وه س

  es eتست ۳ .



 ۱ ی کم متد OE دا ان

 راویچمور ٌةقثلب

 هاب« انغ لام رافک ردقوببوحآ نر وبق هعلق بوق یرارارق هدهعلق كرارف خزرد

 هنشت | رانا نکرد لهلوا صالخ ندشت آ بوقبح هنتل | یرلپوط هربشط ندهعلق

 بونل آ قازرالام باسح ردقویوربسا ردق شمل آ زوی كيب هددحاو نآ بوباغوا

 ندنآ ردنیقا ید زونه هژینق اریزدردنوکهبهژینق هلزعراتکی زابهش دع زوبترود

 50 راوییمور ةا ترامعرد

 هدهعلق یرلهرفک هل بولوا رادربخ ندزب یخد رنو ردهدنمکح [۲] نرز

 هعلق ر هرزوآ هتشل یقار وط عض سم ر هدنجشآ نامروا رب اما رلشل وا نصحتم

 ندا ردم

 ۳۱ راو رکا ةعلف تفاق رد

 یلارقسورکناالاح بولواحتف هدنمرح ٩۳۹ هنس هدنرصع كناخ ناملس یخدوب

 یسهعبرا بناوج هدنجماقلنامرواو قلغادرب یسهعلق هدنک اخ یلغوا نیرزو هدنمکح

 ساقس بوروک نک ردیاروبع یز, رافک نالوا هدهعلق نورد ناه ردهقنلبرب قلقاطل

 ردرپ هلح صرب هنههماقهژینق مزب هعلقوب اما رلیدنا تواقش یلیخ بوتآ رلپوط یهاش
 [4]یراورک | ةعلقوب .ردراو یلوب ردکهدقانقر هحنلوا زوب رللوک یرانوک شف اما

 بودیا روبع ید

 0 رشم هعلق لاببرد

 بودیا لادج و كنج یلیخرب بوبد هللا هللا ید زب بوقج وشرق یرلانطف
 قارهوق یرافک ید زبرلهتوط هبوط یزپ ندهعلق کرایدتا رارف هبهملق رافک هلم

 یراورک ا :ك [4] راو یرک ۱ :ك [۴] نز : ك :س [۲] راو یجمور : پ [1]

 تسمو نش یکم ات



 یلچ ابلوا

 یرلن ادوبف رافک ددعشع هدنسهرمشطكنهعلق بوصب یرانوب مدرحس تقو هلفغل الع

 تآ هنیرلجما نکر لردیک بودیا هرواشم هلبا یرلساپاپو یرلهرفک ردق كيب چواو

 هیکشلب هعلق یزوب هح بولوا هتسب افقرب تسد ندمردلاق لا یسهلح بوغارب
 یسهعاق را هدنرانک هبار رهن هعلق اما رلیدلوا ريجنز دنب ریسا یخد رلن | رایدجاق

 بیارغو باج رب نکلا ردشلوا قارحا یسهرشط اما ردهملق نیربش رب رک راک

 هدتعاسر بونل آ بسا ردقوب ندنوب ادخ دح راو یسنک مدق راث آ ام تربع

 بودک هجن رانک هبار ره هس

 ۱1 راواش ۳ حد رد

 الیتسا رافک هنب بولوامبات هلارق [۷] سوبا یلارق نیدوب هدننامز ناخناهلس
 بولوا رادربخندکنج زمکیدتا هدنتلا یسهعلق هکشلب اما ردهعلق نم یخدو ردشعا

 یخد ندنآ یدیا راشعابق هبهعلق ید یرلیدنک بوکح هنتلا هعلف نرلناوبح هلم

 بود روبع

 ۳۱ زاوتک  هملق هرظنمرد

 لماک تعاس ید رد هعلق تعصر هرجا ناتستخردر تک یراساح هحع

 یک میقع مررب اما [4] قالآ لدرب ندهملقوب مکیدالوانکم بودا تکم هدنتل آ

 راتات ردق كب کیا بولوا یهاظ رصرص حر ایوک عراو مظع راکروز راکزور رب
 یراموشروق [0] یلهرواجنزادما كنفوترف زویسب و ب ویلغابتیربکهنیراق وا یرارادناک
 یلوترواهتحت هلج ناه هحندیا نار هدراکزور لوا هنجما هعلق یرلقوا شعاب یترکو

 رافک لاحردبوبق الی واورب هرجا هعاق بولوا قارحا ولعرب ولع یرلمابو ماد كرلوا

 زکیدآ ۳1[ (م) .ردیللوا ( شونای ) هحمنظ ] سوا :پ «س[۲] راوراش :پ 1
 لهرواحم :ك ءس ] [5] زوال ۲ :ك [4] (م) ردهدکلوروک (راوثک ) هليا نو هدرلخرات

 [ (م) ۰ ردیللوا ( یهرواجم ) هجمنظ ]

 بس اپ ےس



 نال هلق

NESقال مظع علق  

 هدلحوبو ردنیم تياغو ردهغلق كو یخ شلوا حتف هدنرصع كناخ ناملس

 ددع زویشبندنابوق هج راو تالت یراربسا دم تما زمکیدردنوک هتسهعلق نابوق

 هعلقوب هدب رایدلوالصاو بولک رلیزاغ نانحمهندنس هعلق [۱] راوش ریتقو راب زاغ
 بازو جآ هدنعاسچوا هدنجما رانامرواو رلغاد هبرغ فرط بوبمهلآ یثرب ندقال

 بودک

 هکشاب علف فاصوا

 [۲]تسح یحدون ردهدنمکح یراساج هحم الاح بولوآحتف هد هروب نم هنسیجخدوب

 یند ینوب شا یصاخ یلغوا نیرز الا بولوا عقاو هدریب عساو زودرپو ردهقنلپ
 [۳] تالمران نسهعلق بولآ نعانغ لام بولک ندنتل | هملق کب مالسا رکسع
 اورپیو كاب ی هدنتلاهعلق و راشم رواصهکوک قل وکو راشم اتالخو تالبح تالمهم

 ردق زویکیا ندرلتآ شملق نوغروب بوصآ رانازق یراو رانا بوردسک م هراتآ

 كدهلبالا فصن بويق رالووارق هنمهعب را بناج بودیا رلافصو قوذ بوق یرلت |
 نالوا قارحا هی دش رفاک یزفارطا ارز قدتوب ناق اما قدتای نامردن

 نها, یدبا رلتشملوا:[4] اضق هرزوا قایآ بولوا شودربهناخ یرارافک ك رەنا

 قلجناخآ هب رخ بناحهنب بولوا هلبس و زعرازووالوق بوقلاق هحینل وا باتءام هدلمللا تفضن
 تمکح یدلوارحسلا ىلع تولواضالخ ندرومغی كرکح هلابذاصلا ناذع قلروماحو

 اوکسع زب هحیک رکم كدش ودهلک هننلاینهعلق (ه)ککشاب هلا مالسا رکشع هل اد

 نکردک ورک ھور )بکش هلق هنندرلغاد رافک هله هدکد تک بوقلاقهلبا مالسا

 [(م) ردنللوا ( راوشوبق ) هحمنظ ] راودرق : ك ۰ راوتسوه : پ 1
 زدشازاب هلا بت (۵«1) انضق : ك [ 61 تالهرا : ط « پ [۳] تج : پ 1



 یلج ۱2 وا

 قو روق عاق تصورد

 القسا نیرز رافک هب بول آ هرتخیدآ هضبق ناخ ناملس هدنسهرغ ۳۵٩هنس
 ندنفرط یسهرفک ییغوا [۱]رادپ بولوا هدنمکح یراساج هجم الاح اما ردراشمتا

 زوبکیا نمرلیزاغ ندیک یرلیا یتح ردهقنالپ نیتم تیاغ راو یرابنج دونج هدنجما
 رم وراح ندهملف یرارسا دم تما ردق یللا زو بولک تسا ر هرافک ددع

 ةيرا روا ناملسم تا غناه نک رارتساقاق | هنفدنخ كنهعلق بوزاق قرار ندسق

 رکسع مزب هجندیا دایرف وید هللا بوروک یعالسا رکسع مزب راربسا ربقف بوراو

 رلبج هخراح مزب هرلءهرفک نالوالکوم هرزوا زارا بولوا یدجحم روتاص لاد یخد

 شاوروق هکرعم نادیم رب كدر وک بوراو هسیرلیا یخد زب بورک هنیرازاب جلق

 ردق شمل | كيب بوشیرک هکج لاحرد بوشتب یرلیا زعرلیلت آ كلورکوب مز نام

 هبرانادوبف قا  بورک ندجیلق هلج بویاموق کا رارف هنیرهملق یرافک
 بوداصالخ ندکلرسا هلخ ید تما ددع یللا زو بولوا ربسا رفاک زوبحوا

  یراهبب صد رلکهقورزوتوا و رشمرکی هدنراقایآ كنيریه اما رلیدتیا انو دم

 یرلکدنب كنيملسم ربسا ددع یللا زو وب راکرخآ قوب زعراهک او رکو هتلاب راو

 نراربسا دم تماوب هلزع راتکب فبعض یرلتآ ردق زویکیا بوریدنب هن هرلهبرع
 بودک تعاس رب بودا روبع [۲] ان روبق ٌةعلق ندن | كدردنوک «نمهعلق نابوق

 ۳ راو دن ةهملق تفصرد

 ردهعلف بعصو ناتم ر اما راد نغودل وا حت ی هعاق ون یرل» زاغ دح مس

 80 بناج كیا بویلوب تمبتغ رب یخد هدنو
 (ژادان) هد رخ راب همصأت هکردیللوا ( ژاد ) هحمنظ ] زار :ك « س ۰ رادب :ب [۱]

 راودنللل : ط [۳] قوروق :ك [۲] [ (م) ردهدکدوروک هدناکش

 تح. ,٩ تب



 شو و ةماق

 هدنسهتروا كارخ یلنامروا عساو رب بودیا روبع یخد نآ .راقمام ورق را

 هدنسب غ بناح كارخ هدلحمو قدنایبوبوق رلووارق هفارطا بودیا مایخ ثکم

 [۱] شون و هلق لکش رد

 ردراصح هقنالپ هدنمکح یراحم نیرز الاح بولوا حتف هدنرصع ناخ ناهلس

 ههعلق و راشلآ نعانغ لام بودا بارخ نشوراو یرکسع را ندک لوا اما

 هدنف رط لام بودا روع a رات رگ رافک هلم

 ۲ لوحج 4ماف فص ورد

 قالار هدنمکح نایمذ مان نیرز هي بولوا حتف هدنرصع ناخ ناملس یخدوب

 یراود هوا ندنسش>ح كنح تولا رح رد د مر راک ایا ردهقاالب هدر

 ندهعلقوب ریذبا هدامآ کنج حالسرپ یک رخ هرق هل رهقبشهرق رافک هلج هرزوا
 هدنف رط .یسهلمق كاصف لوا هس بودا تدوع عه ی ید

 ناقز هعلق قحرد

 لوک هدر [۳] یراص رب هدنلا یلتیرز الاح بولوا حتف اشاپ ےهاربا تسدب

 یز, بوتآ رلپوط هراپ قرق هزب یدا نایاع هلبا تناتم ییخ اما ردهقالپ هدن را

 هنجما هعلق نرللام هلح هلا قالوا هدنیرق هژینق هل رلهعلقوو یدلبا هقرال آ

 بوغارب هرزوا یلاحو راشقاب رارکسع مر نشوراو امدقمو راشعابف هلا بولآ

 ناتساکنح هغ تعاسیدب ندهعاق وو رلششارب یرلاشا نالوا هدیافین و را

 لرکح رالبو درد بوشآ رللبو رالو, ناتسغادو

 ترام : پ [۳] نوجج :پ [۲] سوو : ل « س []



 یاچ ال وا

 زونهنکل مدیا لکد هلسب ريقح اما رلیدتا له رثیزاغ مر ود ردلکد روصتم قوفام

 ندنوب شم ابق یرارافک هیهعلق بويل شاب کما رام بواک هن رافک اما مدروک

 كنهعلق وب بولوا هقرالآ ندهعلق بوت آ راپوط یهاشرداو هزب بوبمهلا راکشرب
 بودک هرجا رلقلنامروا دعب تعاس یدب هدنسونج

 (۱ ] هینلویق هعلق نایب رد

 لغوا ناکب الع رایدید ردشعا حتق دمروا نم هنس ناخ نابلس ید ینوب
 كنهعلق و كدنا رنک رساخو باخ یخد قدنو هلغالوا هماق ناتم هدنمکح
 هدتعاس يا هد

 هل نیم هم ناعرد

 ردهدنمکح یلغوا ناکی الاح بولوا حتف هدنرصع ناخ ناملس ید وب
 ندمراو 2 بولک تسار هزیماقراح یرثب زاغ وخ ادتا یسا طف كيوب اما

 رایدتک هني بوریو هزیب هلج یرلت آ بولک وشراق هزیبناق یرالوقو یرللا زعرلپ زاغ
 بولوا اخ رب هدنراءاس .كرلامنم تخرد یرلشل رافک بوراو یرلبا یخد رلزب

 تعاس چوا تا رل رطب

 راولب ةعلف شباتس

 5 ةد یرافک نرز الا یدگلوا حق هد صع ناخ ناملس یدو

 یداملوبیشر, ثكحهدیا تراق و بم ردلکد رک راک ردهقنلب كحوکرب هدنرانک جلخ

 ندتحر راثآ بوراةج هلیب [۳] نکهدرکج [۲] كزکهعلقو یرلیزاغ هژینق اریز

 هکمردیا نظ . ردشلزای ( دازکهعلقو ), هلو په هدرلهخسن (۲] هیلواق : ك [۱]
 نکءدرکج [۳(م) ردیللوا ( كزکج هعلقوع) یسویغود

 س } ےس



 كاد رك 1 خلف

 رانستک هلیرکسعراتا كج هدیکی دمبش رانةسا مانغلام رلتکی بیرغ نالوا كلام

 بولک هدیرایزاغ زادنا كنفوت یلدح رس ددنع كب نوا ناه هحنلوا نامرف ویډ

 رکسع هدیزک كم یدب قرق یلدحرسو راتات هل بولوا قاسحملا هزمرکسع مزب
 نلک همالسا یودروا هلیرکسع رانا یدمیش ( ادخ تمکحرکید ) [1] قدلوا

 لتف هدمرق كناغا یزاغ [۲] روشک یباباب اغا مالسا یسادختک هداز ناخ

 بودا رارف ندنفلادختک هداز ناخ ناه قد کیدا عاسا نغودنلوا

 لا لوا اه ءدقدلوا قالا هنر یاب یحوبف بوروسزوب هاب كاخ كمظعاردص

 هرفس هن یدمش هللا رادرس هرللدحرس ی مدلک یدمش ندرفس ر زو لتلود

 هرفس هلمزب هلدیک زویتلآ بویر, دیک هرخاف تعلخربو لتر, هنشاب هدکدید مردیک
 ةعلق بولوا شادلاحو شادردو شادنشوق هلبب هلنشوق رق نامه هدقدلوا رومأم

 ندنتلا هرن هدننوک . ... هام ۱۰۷۶ هنم بود هلا زع الکوتم

 عالف یرعو نرارانک هواروم رو نرالخاس نیطالاب و نرافارطا علف بوقلاق

 هيا رکسع لاثم ایرد الوا قدلوا هناور کا ترا [۳] نرهدیلبو تابصقو

 رکسع ٌةعلطو ]٤[ هرب هر ی یرلنزافدحرمم هلک بود هللا ىلع "الکوتمو هللا مسپ

 بورق هتشوئج تثاح كنسهعاق هژبنق ادتنا تولوا

 ۱ كاسرك | مانب ٌهملق فاصوا 3

 هح هب هدعل توللواحتف نکر دیک هنیرفس نالا ناخناملس هدنحشرات ٩۳۸ هنس

 رب یسملف نشعا یصاخ ینا خب تسراباچ هم الا بولا ا
 یی ردنایام ندر, قاوق رب هک ردانعر هعلقر انب یدادشرپ حب لکش هرزوا هتشل

 بوشآ كنجرت هدهعلقوت اغاب لیغاسا ئ رو ندو [ه] نکرلود مظعاردص ٌهعلق

 هل بودیا حتف هملق وب مالارخآ بودیا ملادربنو مظع برح رب هلبوب بودبا
 كنشاوص نالوا هدنو بودبا دابر هلا شتا ٌةملق بولا نایازخلامو هاخهبج

 ههر :ب «ك «س [ 4 ] یرلهدیلب و بت [ ۳] رقص ۶ : ۵ [۷] یدلوا :ب كب س[۱]

 ب نکرکود : پ [۵] [(م) ردبللوا ( ورپ ) هجمنظ ]

 ا ۳  .تتس



 نکیا هدنددصكمتک هنیرایدناما هللا مالسارکاسع هل اب هدلعوب (ادخ تمکح)

 اقا مالسا لغوا یزاغ رفس یمادختک كناطاس ,یارک جا هداز ناخ رانا امدقم

 بوروواق بوصاق نرارانکیلوک ناطالبو نرلفارطا هژبتق هلبا رانا ددع كسب نوا

 نکیا هدنددص كمتک یخد [۱] رکسع مب یدراشمتک هغمراقح راربسا هدیزک

 رلناریلد هبوبحمو بوبحم باتفآ [۲] هجخ كيب هج هلبا زانات هلج اغا مالسا روک ذم
 مالا رادرسو هرلازم هاج هدقدلوا لخاد همالسا یودروا ناغو نلاس هلا

 ندرارسا یرلکدرتک رلبنا رامارک | بوریدک راهرخاف تلخ هبهداز ناخو هباغا

 ایاده همظعا ردص انا مالسا یرلربسا هدیزک ددع زوو یرلن ادویق ددع یتا نوا

 يحاص .1یدبا فاو .رفاک مان [۳] لچب یهشا كزاريسا روک ذم اما *رایدکچ
 . ردپا بودلیوس هدنروضح یتادوبقو مظعاریزو یدپا ماه رافکرب مانب ریدمو مالک
 نالوا رکود كل رسو و دنا و [4] عا هعلق 7 كارو هح الاح

 ۱ 1 رات رخ قبیل ر چپ لارق ناف [هز رک
 [۷] قاب یرکسع كرت بولوا عج هدنتلا راونوا تمعن یرللارق هقراعاد و زق
 مظعاردص هجن رو ,یفاش ربخ وید رارلکب یزس بودیا راتممح مظع وید راک هنسهعلق
 هنود 1 بودیا ادب رللالد هرجا ناطلس یودروا نآ لوا تودا دازآ یرفاکوب

 كناو یرک كميچ هدنرهخن ك ء س[۳] غ + دل [۲] مالسارکع : ك [۱]

 دیج : پ .ردشهاکرح هللا یوکس كمالو یحتف
 ونا :۷[.2] کمان : ب [1] زممصخ :د ءس[ ه] زمقاب : س ءب [€£]
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 نالا رايد تاحوتف

 نانا ی ناس رفاک تما و ناعاییرادنالاراید تاحوتف همان تحاس لاسرد

 نامایاح ماللس دس نالوا یصح نصحو یدیدسدس لفف كدح رس ءاہنا ال وا

 تالوو یوولسا تیالوو یاتسداورخ تکلعو نالاراید ندا ء ژسنق هعلق نالوا

 ردیانابون اععیراعالف زمکیدتک کما تراغوبهن نراتالو هیرومکمو یسورکنا

 یاد درف میدق یو یقلاخ مات
 رلیدلوا نک اس هدنجما ضرا مدا مدآ ی

 بودیا باطخ لوا هبیلایباه ایربک بانج
 تیایمسبواوا هللالیبسیدهاحم هد نس ناه
 كراذک هلج نلالمر فص و لکیدیدع | لک

 راو اراصت موق ها هداند یرور 2 یب

 رلیاداهج بولوا فیسلس نایعل ۲ هشیمه
 هرزواسورکنا كد وب هرجا لاسو هللادمحم

 یدلواماذجرتک |نیکر عم هرایدره یدلغاد
 لاب هتسکش یسیک هتسشد و هتباپ یک
 ناربح رلبدلاق هدنسیداو كلمکیا رک هو

 راکر شموا نکرد مدیا بې نرایدمالسا هع
 یدلواما هغامروا نکلم ناتسهجو نالآ

 نکداو[ ۳ ]تلنردقوا وق تیادهج ایل وایا نام
 نوسل وامروای ردنا مزع هربب هنره یهلا

 یاسنا هلیئح یدوق ینینوک راد یدناراب

 یالوا كکذج ردیرب ندلیباق هللیباه ناه
 یایر فتاه یدد كليا اغ كدا داهج

 ینارین هللا عفر [۱ ] 6 ندمنهج لغلواصالخ

 فایاپ و دح زملسک یفاصوا وماه زملنید
 یاو هلج ردیودنا حتف یوق مالسا یلو
 یارو ونار ازاموقروق ۲ ] موقسم ول هن هچ هن

 یاتسوب و غاب یدلیسک یساربک ات یدلق
 یناشیرز لاح رزک بولوا ریسا کس هج
 یاواو رصق یدنو وا یعالعا ره ندافح

 ینازبمخ رج یدلوزو لصام لاو یرودنک رود

 یارودیدنود ه ورک لصاح یدالوا یداس

 ینامع دنج لج یدلوا حلم نآ لوا نام
 یانانیبآ ردو تباشوروآ همرود ردیمد
 یاجر تایآ هلا هللادنح بلا لاجر

 هلا اغ همرود ایل وا ییاعد كل دا رتب

 كردق یاوق : [۳] وقصم : 2 « س . وقسم : پ [۲] کب : پ [۱]

 ۷-۱ : ىلج الوا ۱ مست



ی 4
 
۶ 



 ا

E 

 یالو ناتسغاد ۷۸۲

 كناتسغاد - ۷۸4 رلتالو نالوا هدشفارطا ناتسغاد - ۷۸۲ یرهش ( وخرط )
 ۷۹۱ یرهش ( یردنا ) -- ۷۸۹ یرهن شاط قا - ۷۸۷ یالوزوا

 ۷۹۵ یستیک هنسکلوا قادوبهرق هللا ناخ یارک دم كفلؤم

 س ۷۹۷ یرهش (نارسباط) ۷۹٦ یرهش ( قادیاح ) -- ۷۹۵ یمهعلق (نوق)

 یسهکلوا ( ناخ قادوهرق ) - ۷۹۸ یدنک (رکادوس) -- ۷۹۷ یسهملق ( یی. هوك )

 ۷۹۸ یدنک (یابرب ) - ۸

 ه ( ناروت « نارا « اراخح « خلب « ناسارخ ) قر«2اق ندناتسغاد كفل ٌوم

 جیب یوا هاست

 ۸۰۰ یک هنسهفلق ( قازا ) قرهقلاق ندناتسغاد كفلوم

 (نالیک ) س ۸۰۲ یسهاق ( هوک اب ) س ۸۰۱ راملققاطر س ۸۰۱ وپق رو
 ۸۰۹ یسهملق ناخردژا س ۸۰ ۵ یسهعلق كر س ۸۰ 6 یر ( جنموسییناف) -- ۸۰۳ یرهش

 - ۸۲6 یالو ( لدشه ) -- ۸۱ یرهش ( یارس ) - ۸۱۲ یرهم ( لدا ) بس
 -ن ۸۲۸ یسهصلق ( ناخولاب ) س ۸۲۷ یرهش ( رطالا ) - ۸۲۵ یرپش ( نازاق )
 ۸۳۷ یرمقباح -- ۸۳6 کنج هللاراوقسوم كنموق كدشه س ۸۳۲ یرهش ( قژوم )

 نمرک اوروص س ۸۳۷ هملقر کسا یهاکتخت كنرالارقوقسم -- ۸۳۷ نامرک بولص س

 هها_ش یسیاط - ۸۳ هاش یسیاطو یما رحم تامه - ۸۱ یروا كرو س ۷۳۹

 تامولعم راد هرلقولاق س ۸۵۳ یسهسک هبشنال كرلقولق - ۸4٩ تامولعم راد
 ع ۸۷۱ یر ( نولو ) - ۸٩۷ رلقولاق ت ۸۶٩ هوع ندنللد قولاق - ۲۳
 ۸۷١ نمرک یاقوط س ۸۷۲ یرلدکق ازرق س ۸۷۲ نمرکص ار ۸۷۱ نامرکوژ
 نامرک شیارص س۸۸۰ نمرک اهوا ۸۷٩ هعقورب ییدریک كفلؤم -- ۸۷5 نمرکت جسا
 بس ۸۸٤ رلنامرک ماطر بس ۸۸۲ یمه سر كفلّوم - ۷۲ نمرکی اهامو - ۱
 - ۰۰ یهاش هلق - ۸۹۸ یسهملق ( مالا دس) - ۸۸۵ ىو

 ( یدتیب ) ٩۰۱ هیاطلس هلق



 سن تیک سس

 یرهش ( هنولاص ) -- ۰۷۷ یبهملق ( نامرک ر اس ) س ۰۷۳ یبهلق.(.نامرک نا )
 8۸۲ یسهرق ( هنغروح ) س ۱ ییوک یضاق بس ۰۷٩ یمهعلق ( اولقلاب ) - ۸

 یمههرق ( نرو ) -- ۵۸5 یمهرق ( یمالعهجوق ) - ۵۸۳ یسهملق ( بوکنم) --
 (همالش۲) A ا حالم ساز 0۷ یک (نامرگ شک س ہ٦۸

 یآود زیکتج لا -- ۵۹۹ یارسهماب -" ۰۹5 یرپش ( الص کسا) -- ہ۹۳ یسەجتاب

 ۱۷ یسهیحات یبا طاط — ۰ ٤ یسهدبج قالخا ثباخ یارک دم _ ۹۹ ینوناق

 1ا هنو ندهچرا بس ۸ دحسق 1 — E یرلهب رر اک | کهدنجراخ یارس هجا

 se یسه رق ( وصقووص) 4 4 یرهش (وصهرق) س EEN یسه رق رازب نع س

 سا ) س ٦٥٦ یمهحهل طاط س ۰٦ یسالیاي یا طاط س ٠۰۰ یمهعاق (قادوص)

 یسەرق (بااهرق) 144 یمهعلق ( ج رک ) - ٩55 هفک دس ٩۵۷ یسەملق( مرق
 ٩٩۱ (یارسهحاب) رارکت - ۰ یسهمق (هکشکح) - 1۸۸ یسهعلق (طابرا) -- ۸

 14¥ E لع كیاخ یاو دن

 تک نمناک شر دک هند ناتسواط هلآ (ناغیا رکدحم) كفل ٌوم

 یمهماق ( نامط) - 1٩۷ یلص وک -- 1٩۷ عرق یکسا س ٩٩۹۷ دجسقآ
 (نوخادآ ) - ۷۰6 یسهارخ یهاکتخن كلاصاص س ۷۰۰۱ یبهعلق ( كرع ) - ۰۸
 (هلزوط) ۷۰ ییهملق ( ایا1 ) س ۷۰۵ یمهعلق ( شاطلزق ) س ۷۰ ٤ یمهماق

 (نابوچ ) -- ۷۰۸ قابق ( هکافش) - ۷۰۸ یسهکلواییاغو لیانابوچ -- ۷۰ یمسهملق

 هک افش -- ۷۱۲ هلرکع کیا هجماغو س ۷۱۱ هنوع ندنلبد یافو س ۷۰۹ یسهیاق

 « لارکم < زال « دووانزآ -- ۷۱۵ یرلصا كراکرح - ۳ یووکشب كن رلسکر ح

 (یرقناش) - ۷۲۸ یبهملق ( ابا[ ) - ۷۱۸ یرللوا همز ندیرع درلزکرچ « مزابا

 زورو ) -- ۷۳۰ یالو ( یاقواح ) -- ۷۳۰ یالو ااژ كوچوک س ۷۲۹ یمهعلق

 ۷۳۲ ینابق ( یابوص ) س ۷۳۲ یسهعلق ( نامرکسس پوق ۲ ) - ۷۳۱ یسهعلق ( نامرک

 یالویموق ( یعدآ ) س ۷۳۳ یرازابرحس هزابآو زکر چ س ۷۳۲ یغابق ( نسب ) س

 ( قودوزو ) - ۷٤۹ یالو ( هقودوزو ) -- ۷٤۷ یووکشپ ( یاقتاوب ) - ۹

 ( یاب نسب ) - ۷۰۳ یدالبنب - ۷۵۲ یالو (خوشمام) -- ۷۰۰ یووکشپ
 نالسرا ) -۷ 5 یغابق (یاقرودود) -- ۷۰6 یالو ( یاطرابق) -- ۷۰4 یووکقب
 ۷۰۹ یشاب كنبزہن ( نابوق ) ۷۰۸ یمهملق ( نمزکداش) - ۷۵۰۷ ینامرک ( كم
 (نامرکداش) -- ۷۱ یالصوتاهمكنرازکرح (ینرابق) -- ۷۰ یووکشپ (ینرابق)
 ( جاقدرب ) -- ۷۱۳ هوع ندنلید كنرازکرچ هقولهمام -- ۷۲ شیراروق ینسهملق

 ۷۱ قاط شب -- ۷۹6 یسملق ( ناسوغرو ) - ۷۹6 یالو كنموق

 ۷۹۸ ی الو ناتسواط

 ۷۷۷ یرهش. ( نایداد قاره - ۷۷١ یووکش ناتسواط ۷۸ یغاط زربلا

 ۷۸۱ يالو ناتسغوموق - ۷۸۱ وص كر



 ا

 4٩۲ یسمتىک هنتیالو ( عرق ) ندنتیالو ( نادغوب ) كفلۇم
 یمهعلق ( دایآردنس ) تن ینه 4 وشک ) :E. Ab یرهش ( هروجوج )

 هدنرق ( نامرک قآ ) - ٤۹٩٥ ( یسالنق ناخ ) ٤۹٥ رابوک قاط رب - ٤

 س ٠۰۰ یسهماق ( قنای) -- ٤۹۷ یکنج هرات قاجو و یاغو لداع كناخ یارک دم
 ( نور لق ) س ۰۰۲ یسهماق ( یزوا ) ۰۰۲ یغالوهکو - ۰ یدیک قایم
 -- ۵۰۳ اغروچ — ٠٥۰۳ شماق یراص ٠۰۴۳ یسیداو ( ویقپوق ) - ٠۰۳ یسهعلق

 س ۵۰۵ ییهماق ( روا ) — ٤ لوک جاغیق س ٤“ یدیاب ۰۰ یهشخ

 ۵۱۲ یناصوا كنسهعلق (روا) -- ۵۰ رارابا

 ۵۱5 - یستنک هنتیالو ( قازق ) كفلّوم

 ( نامرک یزاغ ) س ۵۲۰ ییهعلق ( نامرک نهاش ) - ۹ یمهدآ ( یلکرج )

 ( قازق هکرس) س ۵۲5 یالو ( قازفهقاوزورود ) س ۵۲۱ یمهملق ( ناغود ) ینمی

 (شابار ) 2- ۵۲۸ یسهعاق ( ولروک ) س ۰۲۷ یتکلم ( قازقشادرق ) -- ۰۲۷ یالو
 (نژین ) -- ۰۲٩ یسهماق ( یزاقراپ ) س ۵۲۹٩ یسهماق ( قجامرک ) س ۰۲۸ یغازق
 ۵ ۳ یسهملف (هس زار ) - ۵۳ ۰یالو (یلاقت و ) -- ۵ ۲۹ یمهعلق ( آق ) -- ۰۹ یمهعلق

 یسهجوشود كلوا میلس اطلس وشراق هنسهکلهت سور - ۵۳۲ ینوناق ( ریکنجلآ )
 یمهعلق ( ولصار ) ٩۳5 ترح هللسودرا سور كالبشک ۳۰۰,۰۰۰ - ۳6

 یمهعاق ( رویک) - ۵۵۱ یرهش ( وقارق ) - ۰ یالو ( جیللخا) بس 00٠

 یمهعلق ( ولصار ) --- ۵۳ یسهعاق ( ناموا ) س ۰٥۴۳ یسهعلق ( نجدال ) - ۱

 یمهعملق ( نواز ) س ه۵۳ یسهءاق ( هنسویق )  ه۵۳ یمهعلق ( هقشود ) - ۳

 یسهماق ( یزق راج ) بس ه۵ ٤ یمهعاق ( نرهج ) - ۵۵4 یمهعلق ( هقودمرو) - ۳

 یمهماق ( ونو ) -- ۵ ۵ 4 یمهعلق ( قجنامرک) - 4 یسهملق ( یناق) - 4

 كرلیل ( یزوا) -- هه۵ یمهعلق (قالبوف) -- (۵۵۵) یسهملق ( ولیرق) -- ۵
 ه ه ۰ یمهماندایرف

 ٥٥٩ شیدک هواح هنسادآ یغازف ( ایردنآ )
 ۰۰۸ قاج یلکاق ~ هه۸ یمهملق ( نامرک نهاش ) - ۵۰۷ یراصح ( ںاغود )

 ۵51۰: یسهماق" ( نامرک ح رف ) رکید مان ( روا ) - هه۸ یبیراحم زوناط قاجیلک اق س

 س۰۹۲ یسهبرق ( قامهجوق ) - 0٩۱ راهرف قاطر -- ۵۱۱ یبهرق ( هلزوط )
 - ٩۹۳۲ یلتفح ( یدنفا مهار ) دن" ۵۰۲ یم هب رق ( یشیاب زو )ج ۰51۲ شاطو

 تا0۷۹: یسهارق ( یچاق ). ٠۷ ینرق ( يلاملا) - ۰1۱۳ يمهملق ( ههلزوک )



 سا ی

 4۱۷ یستک هنلارق ( لدرا ) كفلّوم
 4۱۷ یراصح ( شالاح ) - 8۱۷ یمهرق ( جاوس) س ٤1 ۷ یمهرف ( تافرم )

 ٤۱۹ یسهماق ( راو وک ) - 1۱٩ یسهبحا ( قولنوصهل ) س 4۱۸ یرهش ( راح )
 س 4۲۱ یسهملق (راوژواوق )- 4۲۱ یرهش ( شوراوژد ) -- ۲۰ یمهعلق (شوماش )
 -- 4۲۳ یشوراو ( هدزوط ) س ۲۳ یرهش ( ج وماس) - ۲ یمهعلق ( ولاک )

 س 4۲ 4یسهعلق (راوشب+) س ٤۲٤٤ یشوراو ( راوز ) س 4۲ یسهملق ( راوتا )
 ۲ ۵ یمهعلق ( دارغاب )

 EY یستک هنتیالو راوشمط ندندارغلب لدرا كل وم

 یس هعلق ( راوهود ) ۸ یسهعلق ( راوزاص ) — ۲۷ یسهعلق ( ناجمو )

 4 ۲۹یمهعلق(راوشمط) س ٤۲٤۹ یمهملق (شوغول) پس ۲۹ یبهعلق (شبش) - ۸

 ۲۹ یستک هنتیالو (قالفا ) ندراوشمط كفلؤم

 ( مارحا ) س ۶۳۲ هملق یی س ۶۳۱ هقنلب کی - 4۲۹٩ یمهملق ( هسرو )
 (كلنحروک) -- ٩4۳یسهعلق (اووادم) س 4۳ هیمهملق (ج ولیوک ) -- :۳۳ یراصح
 (اوواقیا) س 4۳٩ ی ( طاراواوط ) --:۳۸ینرایز ( ناطلس اباب ) س ۶۳5 یمهعلق
 بس 44۱ یمهبصق ( اووا قارد ) س 4۶۱ یمهبصق ( اووا نرود ) - 4۶۰ یسەقنلپ

 - 44۳ یسهبصق ( اجارو ) س 4:۳ لزنم ( هلق جوا ) - 4۶۲ ییادرک یلهتخت
 مر یادرک وق صد - 44۵ یسهعلق ( اووا شرا ) — 44۳ یم«ءلق ( كلنا )

 ٤٩٦ یمەعلق ( مالساحتق ) تی دا یبس كنادرک وپق صد -- 46۸ یسویق صد ا وط

 ٤٥۷ یالو ( قالفا )

 (لیژ) - ٤٩۰ یهعلق (نیدو) ٤٥۸ یمهعلق (نرهوس) - ٥۷ ٤ یه رق( سا رج )
 یمهملق (لونهکن) - 25۳ یمهملق ( لوچ ) - ۱ یسهملق (اوواهار) - 4٩۱ یسیلکسا
 ٤٤٥ یمهبصق (نامروا یلد) -- 41 «یشوراو(ناشروا) - 4 ٤راهبرق مناطر س ۲۳
 4۸۲ هلو ندننال قالفا -- 4۹۵ یرهش ( شرقو )

 A یسمتک هنتیالو ) نادغوب ( قرەقلاق ندن رهش ( ضرقو ) كف وم

 - 4۸۷ یسهبصق (وزوب) -- 4۸5 یسهبصق ( هجرك ) - ۸4 یرپهش ( شووقرت )
 ٤۸۸ یرپش ( ناشخوف ) -- 4۸۷ یرهش ( كلمز )

 44۰ یالو نادغوب

 (۲٩یرهش ( شاپ) س 4٩۲ يسهبصق (هطلغ ) - 4٩۱ يسهبصق ( ینیقسا) - ۱ یمهبنصق ( یواسو) 4٩۱ ینهبصق ( دال ) -- 4٩۰ یرهث ( جوکت)



 ۳۶۷ یسقح ههمالق و یزاهعلق ی هدنرلتل یا ( طاراو « راوشمط «یرک ۱) كفلۇم

 یساعلق فوط ) رس ۳۵۸ یس( تیک کچ رمی )ارت و
 ۲ ۵ ۲ یسهعاق ( دارک وح »« = ۳۶۸ یمهعلق ( قولنوص ) - ۸

 ۳۲ یستک ههمالقو یرلهعلق یهدنغاحنس ( نیدکس ) كفل وم

 یبهقنالپ (اچهلق) --۳۰۳یسهقنالپ( هفبوقنای) -- ۳۰۳ یشوراو ( تمکک كوس )
 یسهعملق .( جاب) - ۳۵۹ یرهش ( روبموص ) س ۳۵۵ یسەقناب ( هاب ) تم ۵ 6

 یسهعلق ( لتت ) س ۳۱ یسهقالب . هللوق ) -- ۳۰۱ یسهقللپ ( قوطو ) - ۸

 ( شونرام ) = ۳۹6 یمهقنلپ ( هقحووس ) س ۳۹۱۳ یمهقاالب ( هتلس ) - ۲
 ۳۹ یسهملق ( ندکس ) س ۳۹۵ یسهرجح ( نیدکس ) - ۳۲۹۵  یسعلق

 ۳۹۸ یسمتک «همالقو یرلهعلق یهدنتلایا ( راوشمط ) كم
 .- ۳۷۳ یسهملق (یجم) س ۳۷۲ یسهعلق (اووا شب ) س ۳۹۹ یراصح (دانچ)

 - ۳۷۵ یسەعلق ( طارآ ) س ۳۷ 6 ینهعلق ( قالتف ) س ۳۷۳ یسهملق ( كلك :+)
 س ۳۲۷۵ یسءلق ( شولوس ) - ۵ یمهقنلپ ( انداز ) -- ۳۷۵ یسهعلق ( هوویل )

 س ۳۷ یبهعلق ( هلوک ) س ۳۷ ۰ یسءلق ( هوو ) - ۳۷۱ یسهعلق شوغالو

 ۳۸۹ (یمهعاقطاراو) -- ۳۸۸ یسهفئلپ ( روطابهت كف ) - ۳۸۷ یمهقن لب ( طن الص )

 ۰۲ یمن" راغ ی هدادراراید ندطازاو كفل وم

 ( ته لکس) - 8۰6 یتهملق ( یوکتس) ۰۰ :ییداو (:یانرد
 ( طونه) -- ۰۷ یمهعلق ( شوئاب») د ۰۹ یمهملق ( وزعاپ ) = 6۰4 یمهماق

 ( راوتاداح )و یسهبحا ( قلنوصهزوق ) - 4۰۷ یسهملق ( راو شبش ) و یسهبحات

 (راوولموش) س 8۰۸ یسهعلق ( راویهچ ) و یسهبحا ( قلنوصوشب ) -- ۶۰۸ یسهعلق
 یسهعلق (راوشکمشومارا ) ب 4۰۵ یسهیحا ویسهعلق (رامقص) س 4۰۸ یمهیحا ویمهماق

 یمهعلق ( راغلو ) -- 4۱۰ یمهعلق ( مارا )و یمهیحا ( شواص) ۰٩ یسهیجاو
 4۱۱ یسهعلق ( راوصح ) - ۱۱ یسهحاو

 ۱۱ یستِک هنتبالو (راجاتروا ) كفلۇم
 ۱ ۲یسهعلف ( هشف ) - ۱ یمهعاق ( یاقوط ) - 4۱۱ یسهملق ( قاطبراش )

 4۱۲ یسهتیک هنتالو ( قاشودیاه ) كفلۇم
 یسهملق ( کهرقشک ) س 4۱۳ یمهعلق (رانات ) -- 4۱ ۲ یمهملق ( نابرودآ كوي )

 ( نابرودآ كوچوک ) س 4۱۵ يسهماق (یاچو )س 4۱ 4 يمهملق ( نیچهرود ) < ۶6
 ۱ ۱ يسهعلق



 تا

 ( نابهود ) ۷۲ یمهماق ( راووا ) -- ۲۲۲ ,یشوراو ( شوف لودور) - ۲۱
 نآ ) س ۲۲۹ یرهش (روطهرینا ) س ۲۲۰ یرهش ( وارف شراز ) -- ۲۲۰ یشوراو

 -- ۲۲۸ یشوراو (راساچ ) -- ۲۲۸ یشوراو (قوریوقنارپ) - ۲۲ یمهملق ( قور
 - ۲۳۹ یرهش ( لهشپ ) -- ۲۳۲ یغناهوا ( ناخ نایلس ) -- ۲۲۹ یرهش ( لهشپ )

 هلا یالا هنسهملق ( .) ۲۳۹ یمهعزانم هليا یرسیموق شاب و یناجرت هجع كزميچلپا
 ۲۲ شریک

 ۲6۸ یسهعلق ( £. )

 ” ۱۷ یناصوا كس هما اب و یشوراو( هدیوس ) — ۲ ۳ یامارک كناخ ناملسیزاغ

 ۲۸۷ هراشتسا نوجا یاقالم هللا ( اشاپ دمت هرق ) یعلیا كراساج

 - ۲۹۵ حلص دقع س ۲٩۹۱ نوامٌةهمان -- ۲۹۱ یناقالم هللا اشاپ یچلیا كر'ساچ

 س ۳۰۰ يفایق كراساچ س ۲۹۸ یمایس كزاساچ س ۲۹5 یعدق كرمراایادھ هراساچ

 -- ۳۰۵ ینالآ كراناج س ۳۰۳ بارس كراسا س ۳۰۱ یبهوروق جا كراساچ

 () = ۳۱۰ سوحنم یالآ س ۳۰۷ رلاشاع تم ۴ ۰+:تانیصف نلیربو هیاشاپ یچابا
 , ب ۳۷۳ یناکس هم س ۳۲۱ هتوع ندنناسل هست س ۳۱۷ هراسو یملاها یرهش
 یالارق یدب عبا هراساچ كناّوم -- ۳۲ ه یاقالم هلبا راساچ و یمایاده هراساچ كفلؤم
 ۳۳۹ 1 هدعاسم ندراساح نوجا كمزک یر

 ۳۲۷ یتکرح ندنرهش ( ج. ) نوجما كمزک یر, قالارق یدب كفلوم
 ۳۲٩ ( هعلقیب ) نالوا هدقلر دای ندنفرط راساچ -- ۳۲۸ یمهملق (. یسا)

 كن رادیپش ( اداووو مساق ) س ۳۳۱ یمهملق ( هونش ) ۲۱ یسهعلق ( نارب نآ )

 )ع.) بولک بوود هرکوص ندکدزک یر قللارق ید كقلوم س ۳۳۲ یهاکترایز

 .( نوژو ) - ۳۳۰ یرهش ( راوهشف ) - ۳۳۵ یسوق هبارجح ایما دخ یزپخ
 ۳۳۷ یعهعلق

 ۳۳۹ ی الو ناتسراح

 - ۳6 ۱یسهلق(راونواتک) -۳4 ۰یسهملق (لبژ) - ۳۲ ۹یلّتمیلحاسیربن ( قاو )
 سم ۳86 یسهعلق ( ناروش) س ۳۶۳ ینهعلق ( هرتل ) - ۳۶۲ یمهعلق ( هفوغلاغ )

 ۳۰ یلصاوم « (زاووا ) كنلوم

 ۳6۵ یتعرزع ء ( ندوب ) ند ( راوبوا) كفلّوم
 . یمهماق ( نوغرتسا ) د ٥ نمهملق ( نلدرکج ) دس. ۳۵ یبهفلق ( راونوا )

 (لاو ) -- ۳45 یمهعلق ( دارفلب یلوتسا ) س ۲۸5 . یسهملق ( ك.ناج ) -- ۰

 ۲4۷ یتلصاوم ۰ ( ندوب ) كناوم -- ۳:۷ یسهقالپ



 ۱+ یدوع (  دارغلب ) قرهقلاق ندنتل ا ( راوبوا ) كمظعاردض

 یم هعلق(راصح لزق) س ۱۳5 یمهملق ( نوغرتسا ) - ۱۳۰ یرانک یلوک (هیاب)
 ۱۳۸ ینهعلق ( كسوا ) -۱۳۰یمهعلق(یلتنی) ۱۳۷ یسەعلق (نیدو) - ۷

 ۱۳۸ تلصاوم « ( دارغلب )داهل اراد - ۱۳۸ یسهعلق (راوقوو) - ۱۳۸ یسهعلق ( لاو )

 : ۰۱۵۱ یتیزع هنسهعلق ( نیدوب ) قرهقلاق ند ( دارغلب ) كفلۇم

 یسهبصق (هدچووقیغ) س ۱8۱ یسهبصق ( كرا ) - ۱6۱ یسهرق ( هقوو )
 ( هقولراق) س ۱:۳ یمهلق ( نیمشالصا ) - ۱6۲ یسهبصق ( هقشورف ) - ۲
 س ۱۷ یسهعلق (زیویک ) -- ۱۸۵ یسهملق ( نداراو یرتب ) س ۱٤٤ یبهملق

 -- ۱۵۱ یبهملق (نیکوو) -. ۱4۹ یسهملق ( قولیا ) س ۱4۸ یسهقنلب (هرطشنواب)

 س ۱۵۳۲ یسهقنلل (لاو) ۳ یهعلق ( راووقلوو ) -- ۱۵۳ یمهعلق ( نوص )

 ۱۵ یسهعلق ( ندو ) -- ۶6 ر هةثلب ماطر, _ ۱۵6 یمهملق ( كسوا )

 ۱۵۵ یت نع هنتیالو ( یرک ۱) قرهقلاق ند ( ندوب ) كةلۇم
 یسهیرق (ردناچ) س ۱۵"یسهملق ( ناوطح ) -- ۱۵ هرتاسو هملقو هبرق مقاطرب

 ۱۶۰۰ یمهعلق ( یرک ۱) - ۰

 هدنراید راح اتروا هدکلرب هلبا ( اشاب دمحم ) ند ( یرک ۱) كفلؤم

 ۱۷۷ یتعیزع هرلهعلف نانولوا حتف
 لقا ندنردب كفلّوم هدنفح یتهراح یرک ا س ۱۷۸ یمارح ( سوتسرخ )

 -- ۱۸۳ یشوراو ( شوکشک ) - ۱۸۲ یهاکترایز كنسادهش ( یرک ۱ ) —- ۸
 ( تامرک ) -- ۱۸۸ یسهعلق (ناچس) س ۱۸۷ یسهعلق (قوله) - ۱۸ ۵ یسهعلق (ڭلىف)

 ( هتشی ) س ۱٩۲ یمهعلق ( ناوطخ ) س ۱۹۰ یسهءلق ( قایو ) -- ۱۹۰ یمهعلق
 ۱۹ ۶ یمهعلق ( نوغرتسا ) - ۱۹۶ یمهملق ( راصح لزق ) س ۱٩۲ یمهعلق

 كمتک هنیرهش ( 2. ) هللا اشاپ یلیا قرهقلاق ند ( نوغرتسا ) كفلّوم

 ۱۹۵ یتعیزع هنیراتبالو نالا و سورکنا هرزوا

 ا < اب ۱۹۰ ا ر ۱۹۵۰ هراسو هیرق قاطر

 ( لاس كوجوک ) س ۱۹۸ یمهعلق (اباپ) س ۱۹۸ یملق ( لاس كونو ) - ۰
 -- ۲۰۲ یاقالمكنسیچلباهج۶ هلیسپچلیامالسا س ۲۰۰ یسارجم(اطاط) -- ۲۰۰ یمەعلق
 بس ۲۷۰۹ یه رق(جآ) --۲۰۷ ینهعلق (نارضوق) ۲۰۷ یمهرق(نوس) -- ۲۰۳ رالیم

 بس ۷۲۰ یمهعلق (نیتزامنس) - ۲۱۱ یسهعلق (قنای) س ۲۱۰ یمهناخلووارق ( قناب )

 یشوراو ( وارف یام ) ۲۲۱ د یشوراو ( راو نوزام ) - ۲۲۱ یمهملق ( لتسف )



 مس شی س

 ۳۹ تعیزع م ( دارفلب یللوتسا ) ند ( هژبنق )
 س٤٤ لوک ( نیطالب ) س 4۰ یمهعلف ( نابوف ) -- ۳٩ یمملف ( راوشکس )

 بس 6۸ یسهعلق ( هننوروق ) -- 4۸ یسهعلق ( باقهدنس ) س ٤٥ یمهعلق ( راوشویق )

 یمهعلق ( لاغژرغ ) س 4۸ یفانم ك ( دم ید ) دیهش س 4۸ یمهعلق ( قدسد )

 ۲ زاد زا سم یسهملق كنسهرت ك (ناخ ناهلم) ج 4٩ یمهعلق ( راوتکس ) - ٩

 یلوتسا) - ه٤ یسهعلق ( ناکب لوچوک ) ۵۲ یمملق (انروطهمش) س ۰۱ یبهعلق

 ۰ ۵ یسهعلق ( دارغلب

 ۷۳ رفس هنفرط ینوص ( هبار ) ند ( دارفلب یلوتسا )
 - ۷ 6 یمهملق ( هقواچ ) س ۷۳ یسهعلق ( هطالو ) - ۷۳ یعهعلق ( ناک )

 یمهعلق ( هسهساط) -- ۷۵ یبهعلق ( شوراو وجوک) - ۷٤ یمهعلق ( هجایوج )

 ۷5 تلصاومهودرا س ۷۰ یمهملق ( كمش ) -- ۷۵ یمهعلق ( لیچرام ) - ۵

 ۸ ۰لزعم یرانک (هبار ) س۷۹ یسهملق (راوزاقز) س ۷۹ یفاصوا كنغار وط ناتسراجم

 ۸۱ یعازهما كمالسا رک اسع و یسازغ ( هبار )

 ۹4 زمازبما کهدنکنج هبار -۸ ٤ ینج هار س ۸۳ یبهملق ( راووا تمعن )
 نمرلمازمآ روش« ۱۰۲ زمابیاضیهدن کنج هبار از O قاروطوانوکر هدنراتک هار

 یلوا ضورعم کلم ك ( راووا ) « رلبجدایرف ناک ندنسهملق ( هول ) - ۴

 ۱,۰۵ هراشتسا هدیرانک هبار انها رو

 ۱۰۰ شدنک هنیدادما ( راوبوا ) ندنرهن ( هار )
 (ریبکش ورا و) -۱ ۰۷ یمهملق(هسهم اط) = ۱ ۰ یمهعلقلیچ رام ۱ ۰ ٩ یسهعلق (كمش)

 یمهعلق ( «-ابوچ ) ۱۰۸یناملاطمك ( اغا نایلس هداز یجنارق ) — ۱۰۸ یمهتنلب

 هتميثغكفلوم س ۱۱۳ یسهملق ( راوشاو ) س ۱۱۱ یزنم یر ( هژبو ) -- ۰
 ( هطالو ) — ۱۲۲ یمهماق ( هفواچ ) س ۱۲۰ یمهملق ( مربسپ) س ۱۱۳ یعوق

 یلوتسا) س ۱۲۳ تلصاوم ه ( دارغلب ) س ۱۲۲ یمهملق ( ناکب ) - ۱۲۲ یسهعلق

 ۱۲۳ ضرلتوق نالوا شلاق لطعم هد ( دارغاب

 ۱۲+ تکرح نوجما صالختما ین رلهعلق (هرتل ) « (هول) ند ( دارفلب یلوتسا )

 یهملق ( دارغشو ) --۱۲۷ یمهملف ( نوغرتسا ) -- ۱۲۹یلزتمیسهرحم ( هقطاب )

 ۱۳۲ یمهملق ( راووا ) ۱۴۲ یلزنم یسهربحم ( هاب ) - ۸

 ۱۳۳ هرواش« نوجا یرلهعلق ( هرتل ) « ( هول )

 ۱۳۹ یوتکم كمظعاردمهراساچ --۱۳۳ هرک اذمنلیدباو یمجاكن-يجابا راساچ



 ےس ےس
۰ 

 یسررف كتام ر رم

 قرهقلاق ندنتلآ ( هژمنق ) ینعب تاحوتف هدنرللبا ( نامل )
 هبرومکم ءسورکنا «ی وولسا «ناتسداورح «نالا

 ۱ تراقو به یراتالو »

 (اغامالسا ) یلغوا ( یزاغ رفس ) -- ۱ یبهموظنم كنلوم راد هنبرفس ( راووا )
 4 یمهقئلپ ( هبلیش ) -- 4 یسهعلق ( هنوف ) س ۲ یسهللق ( كسرک۱) ۳
 ( نافز ) س ه یسهملق ( نوچیچ ) ۵ یسهماق ( شونو ) س 4 یبهملق ( راولب )
 یسهملق ( قال ) -- ٩ یسهملق ( راودنلپ ) -- > یتهملق ( قوروپق ) ج ه یسهعلق
 طع ۸ یمهملق ( راونک) ۸ یسهملق ( راوراش )اس ۷ یسهملق ( کھ ) - ۷
 ٩ یسملق ( رتشم) > ٩ یسهملق ( راورکا) + ٩ یسهملف ( زا ویپمور )
 ۱۱ یسهعلق ( كسوک )ب ۰ یسهملق (.زاونتعم ) + یسهماق ( لهمونوس )
 س ۱۲ یسهملق ( راونیژهلژ ) -- ۱۱ یسهقوهناخناهلس سس ۰۱ یسهملق ( نور وش )
 یس هعلق ( رادنوقوروق ) س ۱۵ یسهعلق ۲ داش اور) r یسهعلق ( قودنوروپ )
 (هقولعب)) - ۱٩ یربش ( هرون ) -- ۱۷ هریسم یهدنراوجو جاغار كوو كم = ۷
 یسهملق (ینایم) س ۲۱ یسهملق ( شولشا ) - ۷۰ یرهش ( هچدارغ ) = ۱٩ یرهش
 ۲  كاک تسار هنمودرا س ۳ همداصمر بس ۱

 ۲5 تدوع هب ( هژینق ) ندنبرق یمهملق ( هکشلب )
 یمهعلق ( نوچیچ ) -- ۲5 یسهملف ( هنیلوق ) -- ۰ یسهلق ( نادذاش.)

 یمهعلف ( راموق ) س ۲۷ یسهملق ( كسرکا) ۲۷ یمهملق ( هدهم ) -- ۷
 ۲۷ یسهعلق ( هژینق ) - ۷

 ۲۸ تدوع هبودرا ند ( هژبنف )
 ےس ٣۹ یمهملق (هدهرم) تب ۲۹ یمهعلق ( كسرک ۱) س ۲۸ یبهعلق (راموق)

 — ۷« یسهماق ( راورک | )ل ۰ یسهعلق ( راوراش ) هک ی.هعلق ( كوده )
 ۲۳ كنج ر هدنرانک ( هار ) س ۳۱ یسهملق ( راوشو ) سس ۰ یسهعلق ( راونک ) .

 ۲۷ شونود هب ( هژینق ) رارکت

 س ۳۷ لوخد هب ( هژدق) س ۳۷ یلزنم ( هقوه ) س ۲۷ یسهعلق ( راموق )
 ا یځیلک هیهژینق كن ( اعا نسح یجاتلاب شاب یسیکصاخ راکدخ )



 اطخ رب هجربآ هدنوجا رلاطختنالاق یاب هدنسهحش یلاها كبت نابای یحصت

 . ردشمل ديا هوالع یودج باوصو

 یسهشیدنآ تقباطم هنلصا ندنفرط كب تعفر عم هيلا یعوم هدنمبط نیح كرتا
 نالبقارب قیجآ بلک هلرنهفیحم یجن ۳۳۳ و ۷۲ «۲ نالبقارب قیچآ امسق هلبالوحذو
 ضرع هدیراقوب و شماملیقارب قیجآ هدهفیحم رب چیه ادعام ندهفیح ىج ۷۶
 . ردشملديا تراشا هلراطو رلقجآ نالوا دوجوم هدنتم هلهجو ینیدنلوا

 ینمیا هات كر



Eتو  

 زویکیاكرب ) یراوپ بل وم.روبلواشواقارپاب 48۷ یعومحت كدلج رب وش هلفلوا
 هنسهناختک نون اه نوردنا كرمدا لاک اهدنطساوا كن( لوالاعسبر ) یسهنس ( نوا

 تقوهن هنسهناخبتک زبدلبپ نداروا . روزای ینکیدتیا فقو هلبا یعرش حب فقو
 لیمکتردلزوک هدییهذت «بهذم یشاب كمسفم . ردلوهحم ییدتک هلتروصهو

 «كلشیا « نیکشیپ رارب هلقلوا رسمیلعتیسیزای ردیلبک زبح هلیوص نوت | یراهفح

 دم مانالاهلوسر ىلع ةولصلاو ماّلالع لدم لا ) : ردهللوش کوص ردقللمت هدرخ
Eاف وعب ةردانلاةخسنلاهذه متدق مارکلاهاحاو هلآ ىلعو مالسلاو  

 هللا نم یجرتسلا حابصلالبلبب فورعلا هللا ضيف دی نع حايسلاع رات ةدبز ىمسملاا
 (فاونیئامو رشعهنسل لوالاعيبر رهش طساوافحالفلاو زوفلاق رخ الاو الاف

 یدنک و ینکیدتیالوبقی_ریبعت ( حابس حرا ) نوجما همانتخایس كل وم ندهرابعوش
 كنسهفبخره كراو ,زروبالک آ ینکیدررو یندآ ( حابس م ران ةدبز ) هدهنیرصتخم

 لوط كنيرطسه ۵ یضرع ۵ لوط تان رطسیه تواوا ۲۷ یر
Esردهرتمشاس ۱  . 

 هد راه اخ. تکی ناه نکر دیا راصتخاینسهمانتحابس یلح ابلوا هدنسهمدقم فلؤم

 قاطرب دهس روبل لوس ینکیدتیا ٹمجا رع هراهخسن نانولوب هدنناب كراتاۋ ناه ايو
 روك ذمهدهفحص یم ۳۵ هدر «هنسک ولو ف اع هخس ی ی هدلا كرلصاخ مسا

 یهدنلا كفلۇم هسربلبقاب هباوجو لاّوس نانولوا ج رد هیهیشاح هلبا لقا ندرصتخ
 لاّوس وب هکنوح رنیرورض كما مکح هنفیدلوا هقشاب ندهخ ن شب وش كنهخسن

 : روفر یک ا یا
 ملعم هبلا یوم نالوا یححصمو خسنتسم كرا تسرهف نایدیا هوالع هدلج وب

 . ردشملدبا سيرت ندنفرط كب تعفرب

 هجریآ دناههراصاخ مسا نک هدنسهمانتحایس یلج ایلوا نوتو هدنعبطماتخ كرتا

 وک موزل هنسهوالع لودجر وب هنتیان كدلجوب ندنغیدلوا ممصم ییترت كداجرب
 هیلایوم هدنس هل اقمو قسطت هلراهخیسن رکیدهسکر کو هدنخاسنتساكرکك را .ردشم هلور"

 < رلهطش ا هدنساننا عبط هدهسیا شم دیا فرص ماها داملا وفن ر روم

 یکوب هرزوا قلوا انثتسم رانالشالک آ هلبا هتنرق ندنغیدمقبح ینا رافرح نا

 3 یک ینیدلونوق یلودج حس>حصآ ر هنکوص كدلج نوحا الت یروصف



Fو  

 .چوا ( ۰۰۰ ) هجهلیوش ةیاروا هسراو قبجا وب هدهرنو شلدیا تراشا هدن رلهیشاح

 نوما كمر دنيا قرف ندطون دام هیءراسو هنیرلقرف هخیسن رکیدو شلونوق هطقن

 هدیجنچوا « زیدلیب کیا (۰۰) هدیجنکیا «ژیدلییر, (۰) هدیجشنرب هننای كنهطقن چواوب
 یلوانکیا قوب قیجا هدهخسن ر چیه ًاضعب هیفاممم .ردشلونوق زیدی جوا (,",)
 ندنسهلک (هنس) زکلای تهج وب هکردشل تسوک هدقیچآ ییبط نایروک یرورض
 یرشانو خسنتسم كرثا هقشاب ندنو. . ردصوصخم هتروص ییدلرتسوک متر هرکوص

 " رانوبو شلیدیا هوالع هدراطون ضعب ندنفرط كب تعفر یلسلک عم نالوا
 .ردشارتسوک هلیفر> ( م) هرزوا قلوا تراشا هنسهلک (خستتسم )

 رتصتحم) نالوا دوج وم هدنسهناخبتک زردلس هدر هقشاب ندهخسن شب روک ذم

 .نالوا دوج ومو شغل آ هتفدرظن هدهلباقم یانلا هدیسهختسن (یمهمانتحاس یلحالوا

 .ردشلرتسوک هلفرح ( خ ) هرزواقلوا تراشا هرصتخحمو شمنلق هوالعهلضف و راقرف

 نالوا ترابع نددلج رب كووب یلورصوت )٩( هدنمسق خم رات هدنسهناخبتک زیدایب
 یسهفی یجنرب كنغارپاب یجنکیا و یجننکیا كنغارپای یجترب ندشاب كرصتخ وب
 یحنح وا تاذنرتک هدوجویرصتخو ًارظن ههمدقمو .ردیواح ینسهمدقم كفل ٌوم

 شلآ ترهش هند لیلب حابص هدتسهناخ یلرفس هدنوباه نوردنا) هدنامز ملس

 . ردینیرب هدنمسا ( هلاضف ظفاح نالوا

 حدم یاغاهللادبع دیس رادحلس « یناطلس هدلاو ء یهاشداب هدهمدقمو فا ٌوم

 ینیمارپش < فزاع یرابرهش *ینفوت مس « دا یناظاس بتا ) هرک وص ندکدتا

 .یغیدلوا شمربتک هدوجو یرصتخ وش ًاقفوت هنیراوزرآ كرلیدنفا ( دما دیواج
 . رویدبا نایب

 فلوم هلغلوا شلریدتا دلجهدا رآ رب یدلج کیا هلک | كم رەخ ف همانتخابس

 .هد (دلجر) یدلج شپ ویو روید ( دلج شب ) نوجا یسهعومم تثیه كنهمانتحایس

 همسق ید هلبرابتعا تاحردنم ریارب هلقلوا ربدلج طقف .رویلیوس ینکیدتیا راصتخا
 یشابو شعالشاب هلبا هفرش ههلمسب یک شبا رثا رب یریآ مسقرهو شادیا مسقت
 < ۹۵ مىق نجوا « ۵۱ مق یجنکیا ۷۲ من یجحنرب کهبوش ردشلدبا بهذت

 .قاراب ۷ ہد یجندی c۷۸ مش یعتتلآ ۰۹ مس یحنذب ۰ مد یحدرود



 لنت فای

 هخسن ویندنکیدتبا باجما كما هظفاح یناکشی هدننامز فل ٌومهدكنالاماو كمرتسوک

 ۱ . ردشمامانولوا دانا ساسا

 لق اال تانسهفص یه .: الوا . رددوجوم یراروصف ضعه هدكنسهخسن (س)

 ندرلفرح نیهزکب کواقرح ف «زساوق یرافاکیک ینیداوا زسهطق یسکیا هدچوا

 ضب ندهرکوص اعقاو ردهخیسن رب شلزاب هلحملایع هصالخ روبامهل را هحالوت

 لوا هد كلوب :ابناث .ردشمامهلدماتباصا هدنراقوچرب هدهسیاشلونوق هطقن هراهلک
 ك راشلک اب قوحر هلغلوا شادیا هعلاطمندنف رط تاذ ربلوهحمیتح . ردراو یساطخ

 یوج كراموم وب هکردشلریدشیپاب موم هایس ًاضعب « یزمرف هلتیرثک | هنیرارانک
 كناود ضعل هبلع ءانب ! ساتشااق یکل یرلر هدالراذشود . ردهدقمر وط الاح

 یهدهخسن و : لات .ردرساکما یسلوا یطخ فلوم كنهخسو هلهجو یمهملاطم
 هر ازب یزد اوار . ردزآ ندنسهخسن اغآ رشي هل رابتعا تفکو تک راقجآ

 هدنسهبشاح كن هفت یجن (۸۱۲),ردشل زای راهلک شاک اي هننرزواو شازیج را هل یعود
 كنسهناخیتک نوردنا هد۱۲۰۵ كناطقتو تاححصت زسانهمیک و هلهجو ینیدلیزاب

 اعیحصت کنوج . ردلمنحم یسلوا شملیپب ندنفرط (یدنفالع) نانلوب یتک طفاح
 . ردقباطم هنسیزا كنوا یسیزای كراهک ناليزاي

 یسرافویرع < رلصاخ مسا . ردەخسلر قوزو هخسلو هحنلک هنسهخسل (ط)۲

 هلباقمندءرکوصو شازاب شاک اب هلیب راهلک هکروت قبچآ كا نوسروط هلیوش راک
 هدهخیس وب هدنعوقو فلاخت ءان هلاحا ره هدراصاخ مسا هیفام عم . ردشمهلبدیا

 ردشلرتسوک هدهشاح هدلکش دوحوم هدنوو شفلآ هتفد رظن

 هلهجو ییدنلیوس هدالاب : الوا . ردراو یراروصف ماطر, هدكنسهخسن (پ)

 شازاب ندنفرط طاطخ ییا كرهبدبامیسقت یراهمروف : انا .ردکسکا قارپا ۶
 .ردشمزاب شیلک اي قوح که لوا هدهسیاشمزاب هجوغود زار یسیر, ندرانو بولوا
 : 0 وی هدودب ول قچآ : شل اب

 یهدهخسنوو شمل دیا ذاخناساسا یمهخسن اغارشپ ییالود ندراببس و هتشيا

 شملیقار, قرهلوا زسهطقن هني رانالوا زسهطقن یتح شملیصا ًانیع هل راشلک اب
 كرافت راقحآ نالوا دوجوم هدهخسن . ردش دبا هظفاح هلینیع یمالما هصالخو



 و

 یسورمون بواوا نوک وک رک داد هدنیارس وبقوط هنب یسیفش
 هلا خسن هدب راقوب كا هدنسهفحض ید ثتدغاک یحنچوا كيهحژ و .رد (۳۰۲)

 ینطصم ربقف بتک ن م ) هدنسهرص كنیزایوا ءرک وص « ( ایلوا خم راتنممبارلادلحا)
 كنوبو رهم كجوبب رب هدنلآ كنیزاب یجنکیاو . ردراو یسرابع ( هنعینعریم
 یخ رات طقفو نالوا یسهرابع ( ینطصم عیفش اداب ینطصم ) هلبا قیلمت هدنجا

 هدنمڅ شورغ لک هدنسهروا كنهفح و هت . رددوجوم رهم رب نابماتوقوا

 هدرانکه دفرط غاص هدنجماكنو بولوا دوجومرهم رب ناقأی بی هدایز ندرودم

 لصا . ردراو یسهرابع (هللالع تلکوت) هلبا ثلث هدلکشرب رریدک ۲ ینهالک یولوم

 :ردیرهم كثاث لس هکردیلیزاب (... نب ناخیلس) هدنجمابولوا هدنلکش ارغط رهم
 هخ دل واهدییهذت «بهذم قرط شاب .رویالشاب ندنسهفبح یحنکیا كدغاک ینتم كرا

 یسیزای طقف ردلزوک هدیدغاک . ردلنکزیح یلزیدلای یرارانک هفیح . ردلزوک
 .ردزسدا رطاشلزاب هبا ءایس ًاضعب «هلا خ رساضع!یراشبزوس.ردزسمیچ و زسمیلعق
 . ردشلریدتلدلج هدارارب دلج یحزکسو یحدب ینعب ردتفچ هدهخسنو

 كدلج یحنرکس نالوا هلا طخ ینبع هدهسیا قوي هبتک هدنگ وص كدلج یجحند

 یعرکی كمارب كوس عبار دلج هلدخ شواج مهار ادابعلارقحا ) : ردهللوش یسهبتک
 كتهنسل (۱۱۵۵ هنس یدلواماع یتوک یحنشب كنمارس نابروف بوللوا ءادب هدنشب

 . ردشلوتوط زیع هدمه ردیکی هخداوا بولوا نیشم یدلج
 . ردشلدبا داحتاساسا هعیط هخسن یکه دنسهناختتک اغآ رشب هدنجما راهخسن و

 لزوک نالوا هلبطخ ( یدیالا ینطصم) یک هدیارس ندرانوب هجنلک هرلهخسن رکید
 (شواج میهاربا ) یهدارس «(س) هخسنکسا یوعون ۳۰۸ یی هدیارس« (ك)هخسن
 . ردشلرتسوک هابرافرح (پ) یسهخسن اشاپ وترپ «(ط) هخسن یلاطخ نالوا هلبطخ
 . ردیرافرح ( پ « ط <« س <« ك ) رلفرح نالوا زومر هرلهخسن هک كعد

 کیا كنهخسن و هدهسیا یلتحم زاربهدمه « لزوک یسیزاب مه یسهخسن (۵)

 یهدنسهخسن اغآ يشب یمی ردزآ قبحآ هدهخسن و : الوا . ردراو یروصق

 ناه یسالما كنهخسن وب انا . ردشمهلرتسوک هدهخسن و یناقط هدزو كخجآ
 اما ینیحآ هکویلاح .ردشملناللوق لوپ لوالمافورح6 ردکالما یکیدمیش نامه



 هو ۱

 یحنکیا روک ذم یفتم كرتا : ردراو هدیسهلک (فقو) هقشابندمسا هدنجما كنارغط
 . روبالشاب ندنسهفبح یحنکیا كاری

 نه 6 ۲۱,۳یضع 6۳۱ یلوط كن ةف یه ۳۵ یرطس كنسهفض نه

 ردخیسن ع ونر رریدک ۲ یهعفز کسا یبیزاب ۰ ردهرتمیتاس ۱٩ یلوط كنیرظف

 نوجحما ینیدالوا دوحوم یخ راتو هتک ه نکو ص هک قیزاب هد هس رونه زی هب یسا هخسل

 یجنزکسو یجد هدهخسن وب . ردشمالوا نکم نیست هلتعارص یخاسنتسا نامز

 لبشی هنيرزوا ندهرکوض بولوا هداسو نیشمیدلج . ردشربدتلدلج هدکلرب دلج

 تبولوا شلک اب هدهسیا شلزاب هد (۱5۲ دغاک ) هنک وص كدلج . ردشلریع سلطا

 . رد (۱۸) قزهلوا ورغود یاروا ددع

 ندن راباتک كنهناحبتک ک هدنسهطوا ناور طقف هدنارس وبه وط هني یس ورور

 كنسهفيګ ره بولوارطس (۳۵) یسەف مه كنەخىسنوب .ردهخس) ولوو (۱4۵۸)
 ٤ هل زوک یسیزاب . ردهرتمتناس ٩٩ یلوط كني رطسیه < ۱۵,۳یضع « ۳۱ یلوط
 «یراشاب زوس . ردلکد بهذم یفرط شاب . ردیلاکرح اپارس بولوا خسن نیکشیپ
 یناص یدغاک .ردلنکریح ینمرق هتفبح یرارانک هفیح ردشلزای هللا خرس رلهنس
 < هدنشاب . ردشباق دغاک یرا یداع یدلج ردیدابآ هجا هث دلوا < نفای کیو

 هرکصندقدلزاب هدهنرررب چیه یک یفیدلوا هرتاسو هباتک هدنرر چیه « هدنکوص

 ۱ عیاسلا دل اذهماما انیلع منا ینلاهتدحا ) : ردل وش یوص . ردشمهلوروس ف

 رتسو هاياطخ ححو هبلعرظن نل هللا حر مساولاكللايح رلامرکلا تاضویف نم اذهو

 ةنسل یوالایدامح رش رخاوا ماعالا قفاوو رقحالادبعلا ییندالایطصم هتاکلاعدو

 هلو (فوسلو هقح ی لالو درا هلال تم رقم فا یو مبس

 .رد۳۵ع۰ هدنقشحقاروا ددع نوجماینیدلوا شوب یسهفح ییا طقف ؛ردفاراب ۲

 یهافش ك(رەنشن) روسف ورپ هبلایعوم . ردقوب یدلج یجن زکس هدننابینمیردکتهخسن وب
 كي ها و دلح یج درود نالوا هدقع ولو هدنسهناخشک هنایو ا رظن هنسهدافا

 : ردندنقاط

 یساوا( نیدیآ ) زمکیدلیب كنسهلک ( ندیا ) کهد (یندیالا) نانولوب هدهبتک
 تین ءاب ادعام ندقدزای هدناکش ( نديا ) یو هسمک نازاب هکراو ردفوش ردلمتح

 . ردشعوق هنیرزوا ( نا ) ًاومس یهدش نلک مزال یسعوق هنیرزوا
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 رب هبید ( ۱۰۳۲ هنس یسلبمهارا ) هلسیزاپ برع هدنسیراقوب تانسهفیح یجب

 كنسيرب ندیا كلم هیهخسن وب یک ینیدلوا هدرلباتک قوجر, هدرهاظ ردراو یزای
 لقال ندخحزانوا را وش کنوح ردف ون ناکما اکو ب هدهسرتلک هرطاخ قلوا یماضما

 یدهسلوا (۱۱۳۲ ) هدنرب ۱۰۳۷۲ رکا . ردشلمتک هدوجو هرکوض هنس قرق

 یمورضود هسیا شلزای نوا كل هرابع وا هدلاح وش یدرلسهلوا ورغود

 ) )۱۱۳۲ردللوا .

 ( همانتحایس نم عبارو ثلاث دلج ) هللا طخ نبع هنی هرکوص نداضما وب
 هلا لوس رده ۱۷لاهلاال) هلا خن  لزوک هداذحو اهني هرکوصندهرابعوبو یسهرابعع

 (كيبكيزا نبیلچميهارباریمالاهبونیف) هديغاشازارب هدعب ردیلیزای ( سوهلعهلاص
 ك هفیک ینیع .ردیللوا تاذو (یسیلپ مهار, )نکن کم ردزیسهطقن امام هدهسراویسهرابع
 هرابع رب نایالشاب هلیا ( ریصقتلکم هلارفغتشاو قیفوتلالع ندا ) هدنرب هنروا
 طقف ردهدکملبحس یرهم كناغا ربشب هدنلآ و یمسا ( اغا ریشب ) هدنجا هک راو

 كرک هدهسیا شلوروس زیدلاب نوتلا هنیرزواو شمنیلبس رهمو یزایو, ندهرکوص

 كنان اریشل یحاح اباسا كيهخل ون . ردهدکملب وق وا قوح 1 رهم كرك « یزاب

 . ردنونظم یسلوا شبا لاقتنا هیارس هلببسرب ندهرک وص نکیا ندنراپاتک

 خس طخ حابس رات نم مببارلاوثل اثاادلخلا) هلبایزایقیلعت هدنشابینایكنهب اکو

 كللا ناطلسلا فقو ) هلبا قیلعت ءرکوص ندنو, ۰ رددوجوم یسهرابع ( ۳۵ رطس
 نیدهاحامرک او نیطالسلاو كولملاتاقبط دنس لماکلا دعالاناقاخلا ددلخ و لداعلا

 ناطلسلان ناخ دوم یزاغااو حوتفلاوا ناطلسل !ناطلسلانبا ناطل-لا نقاوخاناب

 یف ةيرطا هناعوضوم حر امو ءروک ذم ةلعا هدماحم ع راوتلاف لازال ناخینطصم

 ناف رشا |نیمرملاب شتفلایهاط ینطصم یلاعتو هناحبس هلارقفلااناو هروطسم هتفقو

 . ردیلیزاب قرهلوا زسهطقن یسهرابع ( هلرفغ نیمرتحا

 هللا قیلعت هدنرهم هکراو یرهم كدشتفم روک ذه هن هدنتلآ كنءهرابع وب

 رب هدرب هروا هدنرزوا كنهیفقو روك ذم . ردلبزاب ( ینطصم لاع رخف یایک اخ )
 یدتهل انک امو اذهل انیده یذلادل دا ) هدرهم و بولوا دوجوم رغم كوبوب

 دمقف . ردسشلدا شن ینارغط دوم ناطلس هرکوص ندنظافلا ( هایده نا الول



 هد(۱۱66) هدلداجوب هروکهنغیدلوا شلزاب ( ۱۱۵۵هنسمالکلاعت ) هدنکوص كدلج

 ح . ردمزال ىسملوا شازای

 یلوط كنيرطس سه < ۲,۳ یضرع ۳۷ یلوط كنسهفبخیه كنهخسن وب

 هيه روا هللا خرس یراشاب زوس . ردرطس ۳ یسفیح یهو ردهرتمیتناس ۱۳,۲

 . ردطبسل یدلج « (۱۸۹) قاروا ددع بولوا شلزای

 اوتحا هدکلرب یرادلج یجزکسو یجندب کهدنسهناخبتک اشاپ وترپ یسیلبا
 یسهفبح یحنرب كنغارای یحنحوا كيهخسن وب . ردهخسن ولو مون (ع*۱) ندیا
 هدنسهفبخ یجنکیاكغاریوب .ردشمامانوقوا هدهسراو اضمار تفرکهدنرانک ردشوب

 رهم رب یوتح ینسیزاب ( هنمللس هاقناخ هناخبتک فقو ) هللا یزاب ثلث هدرانک

 . ردشلزاب هلا خ رس به یرلشاب زوس كنهخسئو ردراو

 هدنکوص كدلج یحنوا نالوا هللا طخ نبع هدهسقوب یخراتو هبتک هدنکو ص

 نآ رقلاظفام فلاو ةئامو نيسخو سخ هنس رخ الاعسر رهشقف باتکلاتم )

 <« ردشلزاب هد (۱۱۵۵) هدهخسو هدلاحوا .راو یسهرابع ( هناخرس هطلغیارسدج

 هدنمسا( یدنفادحا نآ رق ظفاح ) مدختسم هد( هناخرس ) هدنیارسهطلغ هسیا یتاک

 كنبرطس یه ۲۸,۳ یضرع ۳۷,۵ یلوط كنسهفض یه كتهختسا و ۰ ردیسیرب

 . ردرطس (۳۹) یمهفیخیه ردەرتمیتناس ۱۵,۳ یلوط
 (۱۸۸) قارواددع هلغلوا شلونوق مفر هنسهشوک كنسهفىح یجنرب كغارپ اره

 ۶۷۰ هرکوص ند (ج۱) 65۰ ءرکوص ند (۵۱) هکقیزاب هدهسیا مزال قلوا
 قارپاب ۲۶ ًامج هلتهج ییدلک ٩۰ هرکوص ند (۸۱) ۰۸۰ هرکوص ند (۷۱)
 هنغیدلراپوق دغاک رب ندفرط ربو هنسلوا یلهزاربش « یلدلج كنەخسن زیکت زا

 عياض مدقم ندندیلج كباتک كغارپا ۲4 روک ذم هروک هنسماعولو هناشن راد
 . ردمزال كلدبا مکح هنفیدلوا شلوا

 ولو صون ۳۰۸ ندنراباتک كنکشوک دادفب هدنارس وشوط یسجچرا
 (نمانوعیاسدلج) هللایزایتلث هنسالاب تانسهفیحت یحن ر كنغارپاب یر . ردهخسن

 (عباروكائدلج) هلیاخسن هنتلآ كرلبزیج یزایوب ندهرکوص هدلاح ینیدلوا شازا
 كغارپاب ینکیا . ردشیلک ای یسجنکیا « یرغود هرابع یجثرب هکوبلاح . ردشنزاب



 تو

 ك راتحابس ینیدلوا شعب هدنسیلاوحقاز آ ونابوق وهدنراهضوح لارآ و افلوو هلیسلاوح

 درک هدهددلج ون یک ینیدلوا هدراداح رکید یلجابلوا . ردینارطاخر لصفم

 هلراتکلم یکیدزک « یتاسسّومو ینابم « یراهجخرا و ریوصآ - المکم یرارهش
 . ردشم لا قیقدت ههنا ندهحما ینرلتداعو فرعو ند « ناسل كرلنوو ینسهنکس

 نالوا راد هماوفا نوکسم هدنلاش یرلغاط ساتفافو زکدرق هصااب هدرلج و

 : . ردیلتسمها هداملاقوف تامولعم

 یسهخسن شب قرهلواهمزاب هدلوبناتسا الج یجدی كنسەماتتحاس:یلجالوا

 هدکلرب یرادلج یجنزکسو یجندب یهدنسهناخبتک (اغاریشب یجاح) یس : راو
 هدنسهفض یحشرب كنغارپاییجنحوا كنهخسزو .ردهخسن ولو صون ۵6۱ ندیا اوتحا

 هه رشل اةداعسلاراد یاغا ربشب یحاحا هدع ظفحق لخد هنكللا ) هدیراقو كا

 هل یزاب قلعت هدننلآ كنیزای وو ینهرابغ ( فلاو ةلامو نیسخو نام ةتسل

 . ردراو رهمر, كجو یوتحم ینظافلا ( ریشبهدبع فاخا اینم فاطلالایخ ای )

 هرب تروا هللا قیلعت هدنجما بولوا دوجوم رهمر, كوبوب اهد هدنفرط لوص كرهموب
 هدمسف یهدتسوا كرهلدیا مسقت هدرود یرانک هرکوص ندقدلزاب ( رشب اب )

 یهدلوص و غاص ء ( تالزلارفتیلاو ) هدمسق یهدنلآ « ( تارانم ثک ۱)

 كرهم . رد ( ۱۱۳۰ ) یحرات كرهم وب ردشزاب ( هلالیسق فقو ) هدرامسق
 ا فضا ااا ذعر” : راو هرابغ وش هلا قلمت هني هدسلآ

 حماصم رونم نادحال و دوطا لبذ بحاس ناسا تارا یحاص انالوم
 لعلا نساحم عماج هبافکلا حاتفع دصارلا دقاعم حتفم هیانلا راوناب دصاقلا

 رخلل هقفو ریشب جاملا ةداعسلاراد ءاغاوهو الا لک الا ربلا عماجم زئاح لمعلاو

 نیمادح یلامتو هناحبس هبلا ریقفلاهررح ریدق "یثلکیع وهنم رثکلاربلاو دیزلا
 یرهم ك.شتفم هرکوص ندهضقو و . ( هل رفغ نیفرشاا مرا فاقواب شتفلا

 بهدم یاب كنهخسن و . ردشزاب ( نماد هدنعهلایسح ) هللا قیلعت هکرولک

 نللاق هلسوص نوا یرانک كنسهفح ییا زکلا ندا ردفعض یبهذن طقف

 ,ردخسنییزاب ردیلنکزیح كټ هلباخ رس هسیا یرارانک ككرلهف رکید ردلکزیح

 یجنزکس نالوا شلزاب هللا طخ نبع هدهبسیا قوی راتو هبتک هدنکوص كاداج



 بر

 رافذح نالبپای هدنسانئا یعبط « نالیریدصاب هلیئروص كما ذاخنا ساسا ییهخسن رب

 نالواشعا عیاض زآ رب یتسق یهدنسلصا نام هلیسیالود راحیحصآ و هوالع ايو

 هدیدلح ین ] كلنا ع ومطم نالازآ یتفص كج هلس هلوا دنا و عج هلع ءاخ و

 . ردشعا شه رد ینام ر دصاب ندنکی هسرولو ناکما و تصرف

 تامهدحاف رلهخیسن همزای ندبا اوتحا ی دلجنوا مات كنسهمانتحابس ىلج الوا

 224۲ 260۸۶ وعون ) هلسهناخبتک اشاپ وتر نانلوب شادیا لق هتسهناخبتک
 ۸-۵۲ :ورهو) هدنسهناخبتک اغآ ریشبنانلو شادیالقن هنسهناخبتک هیناهلس
 e۳) ۰۳۰۰۰۳۰۵-۰ : وصولا ) هدنسهناخبتک یشوک دادغب هدنیارس ويش وط هدرب

 اوتحا یبرلدلج ضعب زکلاب كرثا بولوا كيسک | رهمزای رکید . ردهدقع ولوب
 «یحم(ه) ۳۰۷ ى( يو ۳) ۵ دتکش رک دایفو روکذم کل وش .ردهدکلا

 هدنسهناخبتکی شوک ن اور هدنیا رس وی وطهنیو یدلج یحم(٩)۳۰5 «یحن(۸و۸)۷
 یرلدلح ىج ٩۹ و ۸۰۷ ۰5٩ هسیا هخیسن ی هدراومون هد نانل و

 کد 3 را هدن سهاک زد و < ی۰ ) ۳ یهدنسهاختک هبدهو

 ررکمو ی (۱) و یر یدلح یحم(۰ ) كلذآ ۰۸

 ردهدکشا لیکشت یرادلح یجب ( ٤و۳ ) ۰

  روسفورپ هلیتق و :ردراو یرلهخیسف ماعان كنسهمانتحایس یلجالوا هدهدایوووآ

 روس ور,یک یفیدلوا یوتح یرادلج یحن ۳9۲۰۱ هخسن نالوا دناع هب ( یدوح )
 تاو . رددوحوم هختسل ر نالوا ترابع نددلح شب كالبا هدوءدندز ( لهحهم )

 ۰۳۳ ص « ۲ ج لاک بف ) . ردهدقع ولو دلج ید رد زکلاب هدنسهاخستک

 هدراورمون ۲۳و۲۲ هيا هدنسهناخستک یمسهملارق تصج ابسآ هردنوا . (۱۳۸۱ ن
 . رددقم یدلح ترد كلبا

 زکلاب هلتهج ینیدلوا مولعم ینیدنولوو یسهخسن هداپوروا كدلج یجدپ

 ۰ ردقج هلبصاب ندەخ ل شب یک دلج یجندی وبشا هدرادلج

 ۱۹3 «ناتسراجم «ایرتسوآ هدنسارآ یرلهنس دن - دن كن یلحاملوا دلجیجشدپ
 ناخردژاوناتسغاد « اساق.اف «ناتسسکرح «ےرق «یزوا « نادغب « قالفا « لدرا



 نالآ قوذ ندکعا لع یرلهاکحو یرللاصام ندیا لاقتنا هدافحا نددادجاو
 فرع نوتوب نایاشاب هدنرود ربارب هلقلوا شعاب هغلابم ایدایم هدنرثا یلج الوا

 قالخا «شعناسام ندنقاب هلیسیلاها كراتکلع ییدزک « شلوا یناج رت كنانعنعو
 رکید كنسهمانتحاس یلح الوا . ردشمزای هدنرا ینبدخو شم رکوا ین راتدامو

 هدنخ لود لا هما رار هلقلوا لا راش یتیدزاب هدنفح راتکلغ
 نابتسرخ وناملسم لوا ندیلح ال وا . رد یلتسها هد اعلاقوف تامولعم ینیدلوا شمر, و

 مه رانو هدهسراشمزای راهمانتحابسو تارطاخ كرهزک هدولودانآ رلحایس ضعب

 یلچایلوا هکوبلاح .رلرددنط هراهاکرذک ایو ءرلهقطنمضمب نيم هدمهو راردرصتخ

 تیاغهدنقح ولودانآ و شمزک شیراق شیراق یولودان آ ناه قرهای رلتحاس ددعتم
 یادم عرراتو یحرات یابفارفح ولودانآ تامولعمو .ردشمر و تامولعم لصفم

 ندهجعا یراتکلع ییدا تحاس نوئو « یلح ابلوا .ردعینمر, مهم كا نوجا

 ارکوص ندکدتبا فیصوت هدلکش رب یعوم یرهش یفیدارغوا «ردیا قیقدت هبا
 ندنسهنکس « ندنسهحخرات هدنلکش تاور ارش « ندنقاقتشا تروص كنمسا

 ندنسینابم « ندرلیش بیرییدروک هدرهش « ندن رهاکترایز « ندننادعو فرعو
 ًایع هل یراهباتک یهدنرزوا راثآ و ینابم هلتیرنک | یتح .رلیاتح قیمو ضبع
 ضریعقفاوت هلله كنیلج الوا یرایضعب ندراهاتکوب نانوقوا نوکوب .ردیا لقت
 .ردهدکعا

 یحرات یابفارفجو تاساسل « تابقلخ راداقینیدلوا نوح تسدم راتو مم راب

 املع ندیا لاغتشا هلراملعو رثاوب نالوا هتیزخ ریو عبنمرب ز هلاثما ندن رظن طاقت
 هلیسی راتیایفارفج كنولودانآ مکهتن .ردیعوضومیعاسمرب مهم نوجنا رلقرمثتسمو

 یک ینیدلوا شما قیقدت هلتقد یروکذم رثا ( رهنشت ) روسفورپ ندیا لافتسشا

 داغ تان رکیدوزآ وه « لهجهم ء ناعراه « سونامرج « بوقاب « ناعروم

 واودان آد ك (رەنشت) روسفورب هصااب باتک وب .ردراشمتا هدافتسا ندرا روک ذم

 . ردشلوا یرب ندنرلهبنم یلشاب یللب لا كنباتک یلدا « یرللو

 زمنمجا هلسیالود قلوا عبنم ر یلتیمها راداق وب یسهمانتحاس ىلج ایلوا

 هتها عور, یعاسم یەم ریدتبا عبطیدلج ترد كوص نالوا شماملصاب زونه كيوا

 زکلای ندهلیدبا تمجاص هراهخسسن ددهتم هوا فاعتم ینماتخ كنو و شعوق



 جا یو فوم

 راداق ینیدلوا نوجا رات هدنسارآ رلرئا نالیزای هدنرصع تر یجنرب نوا

 ىلج الوا نالوا یرب ندعبانم مهم لا هدندب رظن هطقف زکاسقلخو تسدم خرا

 .ككب تد وجدمح ا ارا یرلهئس ۳۶-۱۳۱۸: یدلج یل | كابآ كس همانتحابس

 كب صام بیج ندیاهدهعرد ی رشن كرا روک ذم .یدشلدیا عبط هدنسهمیطم مادقا

 یهخسن نانولوب هدنسهناخبتک اشاپوت رپ هدنهاقناخ هبمیلسهد رادکسا زکلایهعبطروک ذم

 هتفدرظن هدیرلهخ-ننانلوب هدنیارس ويه وط هلبسهناخبتک اغارشیو شم اذاحتا ساسا

 دعاسمه ها عبط هدنکشرب لمکم یرثا روک ذم هلتروص قاب نوتم دیقنت قرهلآ
 كب داوج ىلع خروم موحیم یرلهمروف كلبا كباتک .یدشمامالو, تصرفو نامز
 هنیرزوایشیاو كب تعفر ییسااکروتقود هرخ الا هدهسیاشل دیا خاسنتسا ندنفرط

 .ردشلدیا هیبوق ندنفرط هبلایعوم یرلهدوسمكرادلج نوتوب نایدیا مبطو شلآ
 قلوا شلاق هدننرورض كما ذاختا ساسا ییهخ-ن رب زکلای « كب مصاع بيج

 سح ینتیروبحم كما حیحصت یرلهلج و هلک نایاملیشالک ۲ ندفرطرب هلسیالود
 روسناد ینرارپ ضعب ینالود ندنقیضت كنيرو» تیقلطم هدندفرط رکید « شلبا
 هردشلاقهدنش روبم كمهمهدیا عبط ىرلمسق نالب راقح ندنف رطروسلاس ايو كما

 یلج ایلوا نلیبهلبدیا رشن ردق دلج ینلآ جا امر هنیروصق وب نوتوب هیفام عم
 هدنامززآ قرهلوارهظم هتغر كوس هحنساملع بر لرکو قرشلرک یمهمانتحایس
 . ردشمرک هتنابم رارثا نلییهبلدیا كرادت ردا نوکویو شمنکوت یرلهخسن

 ,یتیهاو تفد رظن كنيرب چیه كزعراخروم یا یبهمانتحایس یلح ابلوا
 یيدتبا هدافتسا نوجایحرات ینامع كرهماه نوف خرومرومشم هدلح ییدعا بلج

 هج رههجزیاکنای رادلج ضعب كنهمانتحابسوب هبلاراشمو شلوا یر. ندراعبنم مهم
 «یدلجیجنتل ۲ نالوا ثحاب ندناتسراح هسیا ارک وص ندک دلیدیا عبطرتا . یدشمتا

 . ردشع ولوا هح رت هیهجراجم ندهخس ع وبطم

 نالوابولح هدهغلشاقتشا « نانانیا هدایز كي هرلهفارخو هنالوقنم هداعلاقراخ





 د کھ
۷ 0 

1928 







PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 



1 1 
IE ۳ ۳ ۲ 9 

BH 
HH 

 قو
۷ 

2 
EE 

۶ 

REEL! 

 کت

HH 

EE 

1 1 
  RESرا ê 2 1 . ی 1

oi 1 0 HIEاج 2 0  
4 8 HI 5 1 BERN N 0 1 

4 ً HAY e! 
E! AED OS 

۵ 

 کک

RZ 

 و ی

3 
  Eو
 3و ی
N 
RF 

Nia SS I 
Hp 

i 1 

HE ۳ ۱ 1 امت 
4 / ۲ ike REE 09 1۳ ۳ 

IH 0 OAS A RES NRE LTE 
NI ۳۳ ی HEGE 1 NUE 1 1 8 : i 

  N_س 1 ۱ ۱ 0
  HHRو ۳
E 1 Et ٤ 1 1 ۳ e : E 

۳۹ E HT E ی ی 
  : Eاز

CEN ES HIE 

0 4 Hi 

1 
He و 1 2 
LOMO E E ی 
HR e 
  1ی !

 و لا
/ ۳۳ 1 E 

  ۹ ِ 0 3 ۳تر
HEREIN RIE 3 1 1 ERE 

۱ 

1 
REN 

  3نا

HHT ۵ SHER 

1 

EE 4 

 و 1 ی
IL 1 

08 
E 
 ی

3 3 E 
5 7 1 

1 

۳ NT 
HRH 
ES 1 

1 

1 INTE 
 و

1 E 
۳ 

۵ HONIG i 

1 

3 
1 1 a 
tl 

EE 
0 
MEHE 

1 tH 
۷ EE 

1 

i 
1 1 7 

1 
1 
1 

Eا  
1 
0 

z2 E2 

EDS 2 
 رو

 یه

 تم ولو

 ی

14 

1 99 
1 

94 

r 

Oh ۱ 1 1 

IH 1 1 i 
e ا ۷ 
1 
1 ۳ 
۳ 

 از ۷

HE 1 
7 19 

۱ ۳ 
1 

2 ۳ 


